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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Roosevelt elöntő beszédének
napja

Rómában azt hiszik, hogy Anglia tengeri vereségeinek hatása alatt
az EgycsüH-Aüamok elnöke a kongresszusnak engedi át a beavatkozás feletti döntést — Titkárának kiíelentése szerint Roosevelt
módosította beszédét
A megerősített krétai német csapatok áttörték az angol
állásokat és zárt kötelékekben nyomulnak előre
A jav.l
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a j n w u u u u i l krétai hadmüveU d U i l l u \ c - j Ankaráian azon a véleményen vannak, hogy
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i krétai harcok a'nagy nyári német támadások első
lelek
hevességgel
Vasárnapi berlini jelentés szerint az angol flotta el- szakaszát jeléntik.- A német csapatok görögorszáhagyta Kréta szigetének környéket, A Rcuter-iro- gi összevonásából arra következtetnek, hogy ezeket a csapatokat .elsősorban a krétai harcokba
' da jelentése szerint német repülök
« vetik bele. A Neue Zürcher Zeitung szerint ankahat órán át tartó bombatámadást inrai uémet körökben ugy vélik, bogy
téztek Kréta három legfontosabb vá.
Kandia, ücraklion ós Rothvmua
a. krétai harcok legkésőbb junius köze.
ellen.
pére véget érnek.
Sitikbőltni -értesülés szerint az angol alsóházban
kedden számol be C h u r c h i l l a Kréta körüli A hadmüveletek második szakasza a Ciprusa elharcokról. Az angol hajó veszteségekről még dchi leni támadás lenne, a harmadik szakasz pedig,
adott ki hivatalos jelentést az admiralitás. A zü- amely szeptember vagy október elejére várhaló,
richi lapok jelentéseket közölnek, amelyek szerint Szuez, illetve Egyiptom elleni akció.

Nemei csapaferösltéseft heves támadása Kancáitól
London, m á j u s 26. A MTI jelenti: A Reuter"Sfoda kairói jelentest: szerint a középkeloti brit
főhadiszállás közli, hogy Malerui
kornyékén
légierők erőtelje5 fedezete alatt légiúton ssúlntolt német csapaterősítések erős támadási in-

tézlek• Kancáiul nyugatra küzdő angol Csapatok ellen. Az ellenség behatolt az ottani angol
vonalakba. Az újzélandi csapatok ellentámadást kezdtek, a heves haté tovább folyik.

Nemei előntromiilás Kréta szigetén
Berlin, május 26. A Kréta szigetén harcoló nc- J útját és igy a légi ufón érkező gyalogság harcolMct csapatok támadásait, mint a NTI-nek jelentik, va tovább nyomulhatott előre, mig egyesült egyújonnan érkezett katonai erők hatásosan tárno- mással.
Satjak. A szigot földjére az elmúlt napokban ujabb
Amszterdam, május 20. Amint a. londoni rádió
(1
8>ségck szálltak le cs most már zárt kötelékben jelenti, az ellenség heves támadást hajtott végre
ünulnak előre az angol ellenállás fészkei ellen, Kréta szigete ellen és erőteljes lógibombázás után
4 harcászatilag fontos helyeken az ejtőernyősök áttörte az angol állásokat.
csapatai szabaddá tették az előrenyomulás

XVII. a f o l u a m 119. szán?
pontját. Az olaö ejtöcrn> ősök párszáz méterre' e»í

t

lek le attól a helytől, ahol laktam, a hegyek kö-

zött igyekeztünk összeköttetési ' létesíteni az eh
Icnséggel küzdő csapatainkkal és eközben arra a
meggyőződésre jutottunk, hogy' hü tovább «i«radnnk a szigetei). jelejilctünk zavarná a katonai te»
vékcuységet.

A mm

király menekülése
szamárháton

Róma, május 26. Az olasa sajtó közli György
görög királynak menekülését indokolo kiáltványát
és gúnyos hangú megjegy zéseket híz hozzá. A kiáltványnak kétségtelenül az a legmulatságosabb
része, ahol György király kijelenti, »a helyzet
megvizsgálása után meggyőzték, bogy ha Kréta
szigetén marad, személye hátráltatná a katonai
hadműveleteket-. Ez volt az oka annak,
hogy
György mély szomorúsággal elhatározta, hogy -eltávozik a szigetről és brit területre megy, tahóvá
m e g h í v t á k A görög király ehnenekülésénck részleteiről Kairóból érdekes hírt közölnek. Eszerint
György az utolsó mérföldeket szamárháton sapkával a fején tette meg.

Slrfilf angol hadihajók
a gibraltári kikötőben
'.'Atgeciras, m á j u s 26. A Furios repülőgép*
anyahajó és a Perlés torpedóromboló befutott
Gibraltár kikötőjébe. Mindkét hajó súlyos rongálódásokat szenvedett
és igen sok sebesül*
volt a fedélzetén. Egy sebesült tiszt kijelentette, hogy Anglia a Földközi-tengert
ezuhún elveszettnek tekinthelk meri nem tudja
megakadályozni a tengely légi haderejének
egyre
hevesebb cs tökéletesebb támadását. Ezidőszerinf a torpedóvető repülőgép bizonyult a. legveszélyesebb támadó eszköznek, mert eunok a
repülőgépnek támadása elől az angol h a j ó h a d
megtizedelve menekülhet. H a Anglia nem t ú d
hasonló erejű fegyverrel szembeszállni, akkor
hajóhadának igen sok akcióról le kell mondania. (MTI)' , '
-

londoit nem nyilatkozik
az J . György király1 sérüléséről
N'ewyork, május 26. Amint Londonból jelem
ük, angol hivatalos helyeken nem voltak bajlant
dók nvilatkozui arról a" német jelentésről, amely
szerint az >V. György király« angol csatahajó
megsérült.

Német feleniés o Krétai csőtóról és az angol fioíta
I
veszteségeiről
Palesztina elhagyására szólifoi
, Berlin, uiájus 26, A véderő főparancsnoksága mi hajót és légiharcban lelőttek három angol harkWözzlti; .

. A Kréta körüli harcokban — mint már -külön3
°'<áitésbcu beszámoltunk róla — légihaderönk
p
-üdkj,vüli sikereket aratott az angolok földközi^ g e r i hajóhada ellen.
Az eddigi jelentések
összefoglalásaképpen
vjd? maguk a : nemet repülök május 20-ika óta bét
'"•nséges cirkálót, vagy légelhárító cirkálót és
)'r»lo rombolót, valamint egy bnvárnaszádot és öt
k ü-snaszúdot süllyesztettek el. Telitalálatokkal
/ ^ e n megrongállak ezenkívül egy csatahajót, Vam
int több cirkálót és rombolót.
„, Olasz tengeri és légibáderök ugyanez.idö alatt
ellenséges cirkálót süllyesztettek cl és meg'kíáltak több hajóegységet."
k-'-zel az angol tengeri uralom a Főldközi-lcnkeleti medencéjében súlyos, veszteségeket száni g . " a szövetséges tengelyhatalmak tengeri és
haderőinek kiváló errvüttmükötiésc fotytán.
W v a s^feetói a .légihaderő és a hadsereg
<len , v e t e t t kötelékei- továbbra is sikeresen küzW , t*5 egyre ujabb erösitóseket kapnak. A ncW, »%ihaderő kötelékei' vatjárfcáp is hatékonyan
H ^ i k o z f a k a szigetén folyó földi harcokba,
W 1 gyújtották több av-ol'"<ámaszr°ntoT én lő^sifart, elpusztítottak két nagyobb kereskedel-

cigépet és három vadászgépet, bárom ellenséges
gépet pedig a földön semmisítettek meg.
Német vadászoknak a délangliai tengerpart ellen történt előrenyomulásakor és az ellenségnek
ama kísérletei során, hogy napközben benyomuljon a megszállt területre és a Német-öbölbe, légiharcokban három vadasa- és három barcirepülögepet lőttünk le.
Ezenkívül egy előőrs naszádunk lelőtt három,
tengerészeti tüzérségünk pedig köt angol hareirepü tógépet.
Az ellenség repülői sem napközben, sem éjszaka nem repültek Németország fülé. (MTI)

A m m k i r á l y tarfózkooási
keltjének közeiében érlek fűidet
ez ejtőernyősök
Londoni jelentés szerint a görög király és
kormánya a harcok ötödik napján elhagyta Kréta
szigetét A király szózatot intézett a görög néphoz és többek között a következőket mondotta:
— Az ellenség nagyarányú hadműveletekbe
kezdett a sziget ellée; többnapoe légitámadások
Utált május 20-án h a j n a l b a n érte el a harc csúcs-

(ák fel a francia konzulokat

London, májas 26. A Renler-iroda hétfőn este
illetékes londoni körökből arról értesült, bogy m
brit hatóságok felszólították a palesztinai franci*
konzuli hatóságokat, hogv legkésőbb május 28-.) n
hagyják el Palesztinát. Hir szerint a brit hatóságok ezt az intézkedést azért hozták, mert a szíriai francia hatóságok felkérték a szíriai brit
konzulokat Sziria elhagyására.

Céfzafos álhtr egy francia repülő
árulásáról
Vichy, május 26. Sziriai francia illetékes helyen
célzatos álhiruck mondják azt a külföldön terjesztett állítást, hogy egy francia repülőgép Palesztinába szállt és angol szolgálatba állott.

Álhír az angolok bagdadi
bevonulásáról
Teherán, május 26. A londoni rádió azt a bírt
erjesztette, bogy aa angolok bevonultak B»srdadhí>
Bagdadban meglHapitiák, hegy angolok Bagdadban esak mint hadifoglyok vaunak-

\

800 tanti tanroitasa $01101008!
Az olasz lapok feszült figyelemmel foglalkoztak a krétai haroeai és bizalommal Ítélik meg kimenetelét. A németek és olaszok — írja a Reg'm"
Fasei&ta, minden erejűket megfeszítik, hogy a
szigetet teljesen birtokukba vegyék, várjunk tehát türelemmel és bizalommal. Egyebekben még
— folytatja « lap — érthető tartózkodás szorítja
korlátok kézé a tengely információit, miután az
akció folyamatban van. A nehezén már tul vagyunk — mondják az olasz lapok —, bár a barc
még mindig roppant heves
Az olasz lapok jelentik azt is, hogy a krétai
harcok kézben óriási csata folyt le az nlusz-német és angol erők között a líbiai fronton. 800 Angol tank intézett váratlan támadást fkillum—Gapuzso vonalán; a több napig tartó változó er<dménnvrt duló véres harc során végre sikerült nv
angol offenzívát visszaszorítani.

HfftAs pánctfzafti
dnöol harckocsin
Róma, május 26. Az angolok mostanában
igen nagy erőfeszítéseket tesznek . tobruki
$stromlott erőik kiszabadításóraErre mutat

az is, bogy igen sok h&rekoeait és páncéttröcsít
vetnek harcba. Az angolok ugyanis május
15-én és 16-átt 800 harckocsit, páncélos tehergépkocsit vetettek harcba. De támadásuk mégis
veszteséges kudarcba
fúlt.
A harcbavetett
harckocsik között új gyártmányú
is volt,
amelynek kettős páncélzata van. A megindított
angol támadásokat erős tüzérségi és légierő
támogatta. (MTI)

Amhara h ö r n y t h € n megszűnt
az olasz ellenállás
Róma, május 36. Az olasz főhadiszállás vasárnap kiadott közleményében a keletafrikai habomról a következőket jelentette:
— Keletafríkában Galla-Sidamótól
északra
visszavertük az ellenséget és ntilyos veszteséget
okoztunk neki. Amhara környékén, Ugidinél. a
Maraventano kapitány parancsnoksága alatt elszigetelten küzdő hadoszloptmk hosszas és derekas ellenállás után élelmiszerek és lőszerek hiányában kénytelen volt megadni magát.

Londoni orosz KOrftk Németország és a Szovjet
viszonuáról
Zürich, május 26. A Neue Zttrcher Zeitung tudósítója szerint londoni szovjetkörök kijelentették, hogy ninos tudomásuk arról, hogy Németország és gzovjetoroezország között szerződés ké.
szül, amely messzemenő együttműködést biztosítana a két ország között. Az erre vonatkozó btrek különösen Londonban terjedtek el. Azt Is állították, hogy Szovjetoroszország ezáltal a tengely-

hatalmak mellé állana, aminek jelentőségét Londonban nem beesülik alá. Londoni szovjetorosz
körökben utalnak a moszkvai rádió közleményérc
is, amely kétségét fejezte kt az ilyen hírekkel
kapcsolatban. Londonban a cáfolatok ellenére is
gyanakodnak és hangoztatják, hogy a kérdést nyitva kell hagyni.

Roosevelt kedden öerlenfl a semlegességi torvény
leimagesztését?
Washnigtonból jelentik: Roosevelt elnöknek
v sajtóértekezleten történt kijelentéseiből arra
vetkeztetnek, hogy az elnök keddi rádióbeszéden valószínűleg nyilatkozni fog o semlegességi törvény felfüggesztéséről
Meaó szenátor

azt követelte. Hogy azonttal vegyék birtötba a
nyugati félgömbön lévő francia
gyarmatokat,
amelyeket azután a háborá befejeztével kártérítés ellenében visszaadnának Franciaországnak.

Roosevelt mddosifoffo ma elmondandó beszédét?
Róma, május 26. Roosevelt elnök keddre bejelentett beszédéről még semmi sem szivárgott ki.
Sokan azt hiszik, hogy az elnök tekintettel az ország háborúellenes hangulatára nem mer elsietett
döntéseket bejelenteni és « végleges döntést a
kongresszusnak adja á t A beavatkozási politika
hívei azonban már eleve a leghevesebben tiltakoznak a döntés esetleges elhalasztása
ellen
és remélik, hogy az elnököt mégis sikerül rávenni, h'ogy az országot minden
gondolkodás
rélkül vigye bele a háborúba. Norris szenátor
áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy
amerikai hajókaravánok szervezése helyett teklntélyés számú amerikai
hajóhad
egységet
engedjenek át Angliának. Az amerikl i tengerészeti minisztérium részéről azonban többízben kijelentették, hogy miután már 50 torpedórombolót úgyis átengedtek Angliának, az
amerikai haditengerészet már nem adhat további egységeket.
Washington, május 26. Roosevelt elnök titkára közölte, hogy a gyorsan változó nemzetköri Helyzetre való tekintettel Roosevelt a be
tzéd. módosításán
dolgozik.
Heves a k c i ó b a k e i d
az amerikai hűborneiienes

pari

hogy legközelebbi beszédében szóljon a most
angol érdékeket szolgáló ameriaki politika szabadságáról és függetlenségéről. Egy másik békepárti szövetség bejelentette, hogy rövidcsen
többezer amerikai anya zarándokol el Washingtonba. Pénteken nagyszabású
békepárti
nagygyűlést rendeznek, több nemzeti szövetség
és szervezet részvételével. A nagygyűlésen neves háborúellenes férfiak fognak beszélni. A
háborúspárti esopörtok és az angolbarátok londoni ügynökök útján kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek a békepárti hullámok lecsillapítására Ós egyre-másra küldözgeti a Fehérházba azokat a táviratokat, amelyek alkalmasak a háborús uszításra. Wheéler szenátor erélyesen tiltakozott a londoni ügynökök tevékenysége ellen és arra kérte a kormányt, utasítsa ki a országból Halifaxet és mindazokat
a külföldieket, akik Amerikát háborúba akarják sodorni. (MTI)
De Veiera tiltakozott
a hadkötelezettség eszohirorszam
bevezetése ellen
Stockholm, május 26. De Valera miniszterelnök
hétfőn délután a parlament teljes ülésén beszédet
mondott az általános védelmi kötelezettségnek
i:szakÍrországban tervezett bevezetéséről. Stockholmba érkezett jelentések szerint kijelentette,
hogv már tiltakozott a brit kormánynál a védkötalczettségnek Északoroszágban való bevezetése ellen. minthogy nem lehet elképzelni rosszakaratubb
támadást, bármilyen alapvető jog ellen, mint azt
a kísérletet, bogy valakit arra akarnak kényszeríteni. hogy olyan országért harcoljon, amelyhez
nem kíván tartozni.

Newyork, május 36. Az elnök munkatársai
lázas igyekezettel dolgoznak Roosevelt beszédének előkészítésén és a sajtó is nagy nyomást
gyakorol a közvéleményre. Az amerikai közvélemény háborúellenes érzelmei azonban egyre
erősbbödnek az Angliát a tengerek ért csapás
hatása alatt. Ezt a tengeri vereséget Amerikában figyelmeztetésnek
tekintik. A háborúellenesek és a békepárti közületek ezrével küldik
a wiihciinsirasse metfcaioita
a teveleket és a táviratokat
a Fehér házba.
lísiratna m e g s z á l l á s á n a k bírói
Három fontos háborúellenes szervezet
figyelmeztette Rooseveltet a múltban vállalt kötele
iferlin, május 26. A Wilbelmstraason teljeaettségei betartáséra és arra kérte az elnököt. I sew tévesnek mondják a helsinki „Sanomat"

eimú finn lapnak a némat-szovjetoross
tárgyalásokról, valamint Ukrajnának német részről
való állítólagos megszállásáról szóló jelentéseit. Német részről utaltak ezzel kapcsolatban
a moszkvai Pravda című lapra is, amely mát
szintén erélyesen visszautasította
cnitek a ié'
tentésnek tartalmát. (MTI)

Szisoru rendelkezések
Hollandiában a rendzavarók
ellen
Amszterdam, május 26. • A Német Távirati
Iroda jelenti, hogy Hollandia birodalmi biztosa a rend fentartása érdekében ujabb rendeletet bocsátott ki. Eszerint minden olyan működés, amely feloszlatott, vagy betiltott pártok
érdekében történik, fogház, súlyosabb esetheti
börtönbüntetéssel torolnak meg.
Szigorúan megbüntetik
továbbá azt, alti
németellenes képek, iratok előállításával foglak
kozlk, tovább ad, vagy továbbadás végett magánál tart. Akinél ilyen propagandaanyagot
találnak, fogházbüntetéssel
sújtják.
Hasonló
büntetések járnak minden németellenes dcrnonstríft'irtért is.

flntonescu nem hajlandó
egviitfiFiíkódni Horia Simával
Bukarest, május 26. A lapok láthatóan egy
azon helyről nyert utasítás alapján foglalkoznak azokkal a hírekkel, amelyek szerint a légionáriusok rövidesen uralomra kerülnek. A
hírek arról is tudni véltek, hogy Horia Sima
a bukaresti német követeégen tartózkodik és
nemrég meghívást kapott Hitlertől, hogy utazzon Berlinbe. Voltak olyan hírek le, hogy Hitler Horia Simát a román állam vezetőjévé
akarja kinevezni. Ezekkel a hírekkel kapssolatban a román lapok azt írják, hogy Jnt°'
neseu tábornoknak Horia Simáról ée híveiről
szerzett tapasztalatai után szó sem lehet a
'lük való együttműködésről.
LégbőlJcapottak
azok a hirek, amelyeket az dllamvcaető és ^
egykori légionárius mozgalom bizonyos köret
között a kibékülés érdekében
terjesztenek.
természetesen d képzetet birodalmába
tartór
nak azok a hirek is, — írják a bukaresti 1®'
pok —. amelyek szerint szó lehetne a légiómé'
riusok részvételével
alakítandó
kormányról
—oOo—

Szász államtitkár a drágaság
okairól és a sirémankérdés
megoldásáról
Budapest, május 26. A Magyar Élet
kecskeméti szeryezete vacsorát r e n d e z e t t , a®9®
lyen rósztvett ós felszólalt Szász Lajos titk"8
tanácsos, államtitkár, a város o r s z á g g y ű l ®
képviselője. Beszélt a megoldandó szoci;1W
problémákról,
elsősorban a munkáslaká 8
kérdéséről, majd így folytatta:
cJ
—• Drágulás azért jelentkezik, mert kevés
áru. Hogy a drágulás időnként indokolat!*1.
abban nagy részük van a könnyen és ő''0*^?
megijedő elemeknek, amelyek Magyarország 7
még ma la túlou-túl nagy szerepet játs>za;ü ^
halmoznak és nem törődnek azzal, hogy J
másnak. Ez az oka a korlátozó
rendelkezés^
nrk és célja, hogy mindenkinek jusson•
• p
megoldás, hogy nebány zsidótól e l v e r i ,
trafikengedélyt, hanem a gazdasági
hata
kell átadniok keresztény kezekbe. Erős e*
lenállás, de a kulcspozíciók átállításának
kell történnie.
^
— Nagyobb Haj a stróman-rendszer.,^,
érti, hogy a zsidóság ragaszkodik » K ^ f
hőz. azt azonban nem érti meg, hoüV ® ^ ^
emberek, akik pénzért odaadják maguk"
morú, de tény, hogy névleges poziöiők*
^
naktiszteletreméltó nevek képviselői
jp
hogy tényleg tevékeny munkát fe-i te ,
Nemosak a zsidókérdést kell m e g o l d a t ó . ^ i9
ennek a fnttynhajtását. a s t r ó m a n ^ ^ j )
— fejezte bebeszédét az államtitka®-
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A m a g y a r n ő s ö K c m l c h c elmnltiataflaiiiil él
a m a g y a r lelhehben
4 szededi temetőkben ngugvó 12.000 maüuer k a t o i m példára és
emiehe nem endedi, hoőu a maggor vérrel áztaiosi föld
Idegen bitorlOh prédaia legyen'
CS Délmagyarország munkatársától) HaÖ'ományos ünnepi külsőségek között tartottak
teeg május utolsó vasárnapján a Hősök napJát. Az ünnepséget tiz órakor szentmise vezette be. Minden felekezet templomában megerntekezíek a hősök áldozatái-ól. A fogadalmi
templomban megtartott ünnepi szentmise végeztével a templomban nagyszámban megje'®at hivek csatlakoztak az Országzászló, majd
\ Hősök kapuja előtt gyülekező ünneplő kőínséghez. Déli harangszóra már hatalmas
'"meg várta, hogy a kegyeletes ünnepség keletében hódoljon az elesett hősök emlékének.
A leventezenekar indulójára sorakoztak fc! a
tören a Hősök kapu ja előtt a formaruhába
között leventék és frontharcosok. Középütt
bemben a Hősök emlék müvével állt fel a
helyőrség tiszti, altiszti és legénységi küldötttöge O r o s z Béla alezredes vezényletével A
Nemzeti színekkel bevont szónoki emelvény
fellett a város vezetői helyezkedtek el. A vátös hatóságát vitéz dr. S z a b ó Géza tanácsnok képviselte, az egyetem képviseletében dr.
g a n n e r János egyetemi tanár jelent meg.
P a l k a y Gyula tábalelnök, N o ' v á k
Jenő
törvényszéki tanácselnök, Széchenyi István
kormánybiztos, közjegyző, Z o m b o r y Jenő
kir. főügyész. S z ű c s Endre postafőígazgaló,
S z i l á g y i Ferenc MÁV üzletigazgató, B a J o g h Ányos tankerületi főigazgató, R á c z
Andor járasbirósági elnök, T a r j á n Béla
közjegyzői kamarai elnök és sokan mások jetöiüek meg a város társadalmának vezető köbeiből az ünnepségen, amelyen résztveitek
Erich K a m f nemet konzul, valamint P e t á k
Nándor és R o s t a Lajos, Szeged országgyűlési képviselői ís,
'A levenlezenekar Szózata után R o s t a Lajos mondott ünnepi beszédeL
— Az emlékezet és a kegyelet ünnepe ez —
toondotta beszédében — Sajátosan magyar
ünnep és sajátosan szegedi ünnep is. Végignézve a magyar történelem lapjain, azt látjuk,

hogy szörnyű harcokbau szörnyű sok magyar
vernek kelleti elhullnia, örök magyar sors ez,
hiszen addig, mig más nemzetek békésen és
nyugodtan tudták építeni a maguk jövőjét,
addig ennek a nemzetnek kellett nemesak a
saját országa, hanem az egész egyetemes európai kultura védője és bástyája lenni. Szerte a
magyar temetőkben százezrek teste nyugszik,
itt a szegedi temetőkben 12.000 magyar katona alussza örök á l m á t Az ő emiekük clmulhatatlanul él a lelkekben s nem engedi
meg, hogy ez a magyar vérrel áztatott föld
idegen bitorlók prédája legyen. A halott és
élő katonák példája nyomán egy jobb magyar
élet, egy u j magyar feltámadás, égy szociálisakban, nenizetiebberi felépitett u j Magyarország bontakozik ki. A Hősök napja nemcsák
a halott katonákra való kegyeletes emiékezes,
hanem az élő katonák lelkes köszöntése is.
A teret teljesen megtöltő közönség nagy
tapssal fogadta a beszédet, amely után kegyeletes szavak kíséretében a hősi emlékművön elhelyezték a koszorúkat. Sorrendben a
honvédség", a német konzulátus, a város, az
egyetem, a Vitézi Széle, a hadirokkantak, a
tűzharcosok, a leventék, a haditengerészek, a
cserkészek, a Katolikus Kör, a Vöröskereszt
Egylet, a MANSz, a nőegyletek, a szittyák koszorúját tették az emlékműre. Dübörgő taps
és éljenzés kisérte azt a percet, amikor a felszabadult Szabadka háromtagú küldöttsége
helyezte el babérkoszorúját. A Nemzeti Munkaközpont, az evangélikus egyház, a kisdedóvók. a Kálvinista Kör, a Lórántffv Zsuzsanna Egyesület és a görögkeleti egyház helyezte
még el koszorúját. Az ünnepség a Ievenlecsapatnk diszmenetével ért véget.
A Hősök ünnepén L a n t o s Béla elnök a
Szegedi Rákóczi Egyesület nevében küldöttség
élén megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc lovasszobrát. A koszorú szalagján a következő felírás olvasható: »Te a népjogokat véd!cd. Szeged népe védi emlékedet*.

Gyors tempóban folyik
a horgost utak elkészítése
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út mellett készített rögtönzött utakon bonyolítják le addig a forgalmat.
Az államépítészeti hivataltól nyert értesülésünk szerint a berettyóújfalui nemeztközi út
szeged—algyői szakaszán az előkészítő munkálatok már előrehaladott állapotban vannak és
az építkezés rövidesen teljes erővel .megindul.
Ez a 9 kilométer hosszú, hat méter széles beton útszakasz egy databou együtt halad a jelenlegi országúttal, Algyö községet
azonban
elkerüli és a falu meg a vasútállomás
között
egyenes irányban fut rá a 'Tisza-töltésre, illetőleg a vasúti hulra, amely egyelőre közúti
hídul ís szolgál. Későbbi időpontra tervbevették a nemzetköz! út építésével kapcsolatban
ezen a részen, a vasúti híd felett közúti híd
építését is. Azzal, hogy az út elkerüli a községet, kiküszöbölik azokat a kanyarulatokat,
amelyek a múltban több balesetet idéztek elő.
Az ú j út helyének kisajátítási eljárásai már
megtörténtek.

Temesvár

-

„szabad város" lelt
>

. .

.

Az Erdélyi Párt hivatalos lapjában, M
„Keleti Újság" vasárnapi számában " olvassuk
az alábbi jelentést:
Kolozsvár, május 24. A kolozsvári „Deut*
sebe Zeitung" a romániai német .népcsoport
hivatalos lapja alapján a következőket,
írja: A temsvári városháza kapuján a napokban függesztették ki az első rendeletet;
amely a román szöveg mellett azonos
nagyságú betűkkel nyomatott nemet szövegezést tartalmaz. A német szöveg alatt, »
rendelet kibocsátójaként „Ver Bürgermeistcr. de freistadt Temcschburg", vagyis „Te*
mesvár; szabad város polgármestere" szerepel.
.
, •

H liszfellátás terén mutatkozó
zavarok megszűnnek

laky Dezső közellátási miniszter a gazdasági
helyzetről ős a vásárlási Könyvről
Budapest, május 26. A MÉP kunszentmárYübb helyen kijavítják a nemzetközi a ú t ó n t megrongálódott szakaszait
toni és tiszaföldvári szervezete vasárnap ülést
(A Délmagyarország munkatársától) Szeged zetének elkészítéséhez szükséges kőanyag most tartott, amelyen megjelent és beszédet mondott
* maga részéről igyekszik mindent elkövetni, mcgérlwzett, úgy, hogy a munkálatokhoz hoz- Laky Dezső közellátási miniszter— Rendkívüli időkben — mondotta —. mm*
a felszabadult déli részeket minél előbb záfoghatnak. A borgosi úton a napokban fog^kapcsolja az ideirányuló forgalomba. Ezt a nak hozzá a hengerezéshez, a Szabadkára vivő denkittek rendkívüli módon kell áldoznia a ma'tölt szolgálják azok az útépítések,
amelyek úgynevezett borgosi határszéli út munkálatai- gyar nemzeti közösség érdekében, A nehézsétöost indulnak meg a felszabadult határ köze- nak előkészítéséhez pedig ma kezdenek hozzá, gek mindenütt fennállnak, ahová a háború
gben. Még tavaly felvették az idei útkövezési úgy, hogy mire a záróvonalat megnyitják, kö- hullámai eljutnak. Szolidárisnak kell lennünk;
b?
egyforma gondossággal és egyforma szívvel
°gramba a Horgosra vezető király halmi út rülbelül mind a két út készen lesz.
Más
útépítések
is
vannak
folyamatban
a
kell mindenhová juttatni, ahol arra szükség
**kövezését, valamint az úgynevezett horgost
Lcngyel-Mpolná- van.
jQtárút elkészítését, ezek a munkálatok azon- törvényhatóság területén. A
0
sa késtek, mivel a szállítási nehézségek miatt hoz vezető út hengerezése a mult héten befeBejelentette beszéde további során, hogy «
"töm érkezett Szegedre megfelelő mennyiségű jeződött. legközelebb sor kerül a Csengelei út buza- és lisstcBálás terén mutatkozó zavarok
^anyag. Bácska visszatértével
halaszthatat- kövezésére.
megszűnnek. Az árvíz súlyos pusztításai tekinJavítják a Hcmzetliözi űtaf is, amelyet leg- tetében Magyarország nem riad vissza a legiit
ennek
a
hét
útnak
az
elkészítése
s
vc
ail
.E
'a való hivatkozássol, hogy a felszabadult utóbb a vadvíz több helyen alaposan megron- messzebbmenő áldozatkészségtől sem. Égési
j^szágrésznek, az anyaország forgalmába való gált. Felsőközpont felett a Müller-széknél a Európa tekintete rajtunkvan
— mondotta —,
ek
^kapcsolásáról van szó, a város kérte a szük- vadvíz olyan nagy rombolást vitt véghez, hogy figyelve, vájjon Magyarország
tudja-lcljesíteni
retf$
^ e s anyag gyors leszállítását. A két ót köve- az úlat teljesen alámosta. Most mintegy három kötelességél és lehet-c Európa élelmező tára.
kilométer hosszúságban felszedik a burkolatot
A vásárlási könyvről szólva, kijelentett*,
é
és az útnak ezt a szakaszát teljesen átépítik- L'aky miniszter, hogy ezzel meggátolják
Belvárosi Mozi
aa
el
Szatymaz—Vilmaszállásnál
még nagyobb pusz- áruk tömeges fethalmozását. A textiliák cs a
Kedden és szerdán
5, 7, 9
títást végzett az áradás. Itt mintegy öt kilo- cipők tekintetében főként állandó jellegű,
otf \
dunyadi Sándor költői szépségű színmüve filmen
méter hosszúságban volt szükség a burkolat le- úgynevezett standardárúkai
kell a, jövőben
cserélésére. Amíg a javítás tart, az útnak ezt* gyártani, amelyek két-háromféle típusban ké•ói
a két szakaszát elzárják a forgalom elöl és az szülnek majd el.
\IP-
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Hauasi napsütés
TOLNAY, TURAY, MAKAY, RAJNA Y, CSORTOS, PERÉNYI, VÉRTES, MALY, üli SZ Ali II TIVADAR
hegedűművész
MAGYAR H I R A D d

Korgóban

M a utoljára

Olga Csellova é s Kari Lrnfw g Diehl
filmeposza az ir szabadságharcról

trland zsarnoka

SZÉCHENYI Stozr

Ma is, 5. 7, 9

A legszebb m a gyar film

BFPTfl ÉS IZ ÖRDÖG
Történet egy novícia és egy kolostor eletéről
Szörényi Éra, Págcr, Yaszary, ToroSji
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József főherceg vasárnap
felavalfa a félegyházi hősi
emlékművel

I nemzetgyal ázással és rágalmazással vádolt Lanti
hétfőn ujabb két ügyben került a törvényszék elé
(A Délmagyarország
munkatársától)
Amint,
ismeretes, a szegedi törvényszék szombaton rágalmazás miatt háromhónapi fogházra
ítélte
Laub János hódmezővásárhelyi nyugalmazott
számvivőt. Az ügyészség hétfőn újabb két különböző bűncselekménnyel terhelten állította
ismét a törvényszék elé. A nyilas szólamokat
hirdető nyugalmazott számvivő ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazás miatt indult eljárás. A vád szerint Laub az elmúlt év február
5-én a szegedi ügyészeéghez benyújtott előterjesztésében súlyos vádakat hozott fel a hódmezővásárhelyi rendőrség és Gajddn Imre rendőrtanácsos ellen- A hétfői tárgyaláson a felhatalmazásra üldözendő rágalmazással vádolt
Laub kijelentette, hogy időközben
meggyőződött állításainak valótlanságáról
és hajlandó
Gajdán rendőr tanácsostól bocsánatot kérni. A
nyilatkozatot a törvényszék jegyzőkönyvbe vette, majd a vádat képviselő ügyész indítványozta, hogy a törvényszék küldje vissza az iratokat az ügyészséghez, amely a belügyminisztérium állásfoglalása után dönt arról, hogy a
vádat fenntartja-e továbbra is Lanb ellen. A
törvényszék ezután a tárgyalást, elnapolta.

Kiskunfélegyházáról jelenti a, Délmagyarorezág tndósitója: József főherceg jelenlétében ünnepélyesen avatták fel vásárnap Kiskunfélegyházán a világháborúban elesett hősök emlékmüvét a
Fürdőszálló előtt. Az ünnepséget dr. R o z s n y a i
Béla polgármester nyitotta meg, felkérte J ó z s e f
főherceget avató beszédének elmondására. József
főherceg beszédének bevezetőjében megemlékezett a kiskunfélegyházi 30-as és 38-as gyalogozrednek a világháborúban tanúsított hősies magatartásáról. Az egységre és az összetartásra hivta
fel az ünneplők figyelmét, az egységes és összetartó Magyarország alapíthatja meg Szent István
birodalmának második ezredévét.
Z á m b ó Dezső kanonok-plébános a római katolikus egyház. K o v á c s Ferenc lelkész a református egyház nevében áldotta meg a hősök szobr á t A szobor ünnepélyes felavatása után a Polgári Daloskör és a Petőfi Daloskör énekszámokkal szerepelt, B o r y Magdolna a Constantinum
gazdasági iskolájának a tanulója és F o d o r
László tanítóképezde! növendék hazafias szavalatokat adott elő. Ezután dr. R o z s n y a i Béla polgármester a város. Z á m b ó Dezső pléhdnos a
katolikus. N a g y János gondnok a református
egyház, D u r á l i a alezredes a katonaság, vitéz
K o v á c s Ernő a Vitézi Szék. B á n h i d y Simon
fiuszárezredes a Tűzharcos Szövetség, dr. T ó t h
József országgyűlési képviselő a hadirokkantak,
dr. vitéz K a t z i n f a f v y Pál főszolgabíró a
kiskunfélegyházi járás, dr K a t o n a Mfhálv Kiskunhalas város. V i d é k i Imre állomásfőnők a
MÁV. B r a i n e r Károlv postafelügyelő a postahivatal. dr. W i s z u r a Jenő orvos a leven teea vetület, dr P u s k á s Béláné a Vöröskereszt Egyesület, dr K i s s István volt országgyűlési képviselő a Gazdasági Egvesület. T ó t h Béla szabó az
Ipartestület, dr. T ó t h Endre a Kaszinó. B o l e (A Délmagyarország
munkatársától)
Szeged
» a n g Antal tanügyi főtanácsos a Petöfi-Daloskör. B e r é n y i Gyula tanitó a Polgári Daloskör, 125 millió pengőre rugó vagyonleltárában feldr. T ó h József á MFP és a Baross-Szövetség, a tűnően alacsony összeggel szerepelnek a fölgimnázium és a tanítókénző nevében a staféták he- dek- A város földbirtoka 69.155 bold 1451 négylyezték el koszorúikat a szoborra. Az állampénz- szögöl, a föld holdankint alig kétszáz pengőre
t£ri hivatal tisztviselői 40 pengőt adományoztak van értékelve, úgy, hogy a város földjeinek
koszorumegváltás eimén a hadiözvegyek" és Rrvák
értéke
a
vagyonkimutatásban
mindössze
javára.
13,810.819 pengő. A több, mint hatvankilencezer
A Szózat eléneklése után az egyesületek, vala
hold föld ezek szerint még tizennégy
millió
mint az iskolák elvonultak József főherceg előtt
*
pengőt sem ér.

Szeged

Elnapolással végződött Laubriak a törvén?'
szék ötöstanácsa előtt folyó bűnügye ás. *
nyugalmazott számvivő ellen azért indult ser/r
zetgyalázásért eljárás, mert az elmúlt év ® ar "
eiusában a hódmezővásárhelyi j á r á s b í r ó s á g b o '
beadott előterjesztésében súlyos
kifejezéseid
használt a magyar nemzettel szemben. A tér
gyalás megnyitása után dr. Komlóssy Alber*
ügyész indítványozta, hogy az ötöstanács stfi"
rezze be a vádlott ellen az U n g v á r y - t a n á c s D ^
és a szegedi törvényszék fellebbviteli bíróságé')
nál folyamatban lévő bűnügyeinek az iratait
amelyeket azután terjesszenek fel az Igazság
ügyi Orvosi Tanácshoz a vádlott
elvteállaf0,
tónak ujabb megállapítása
érdekében.
bető ugyanis, hogy az Igazságügyi Orvosi T*'
náSs, amikor véleményét Laub e l m e á l l a p o t á t * '
vonatkozólag a múltban egyszer már megM**
ta, ezeket az iratokat még nem ismerte.
Az ötőstanáes elrendelte a Lanb ellen f " ' ^
bűnügyek iratainak a beszerzését és csak a^ok
nak ismerete után dönt az ügyésznek a
elmeállapotának masrvlzReráláe'n*— vona
indítványa felett.

heiQen

Debrecen a leggazdagabb vlűehi város
1$ millió penfiörftl 41 millió pengóre frléhellh lel a város IMÍK*

A kiskunfélegyházi gazdasági egyesület június
B—12 között zászlót adományoz a gyergyószentmiklósi gazdasági egyesületnek. A zászlót küldöttség visza Gyergyószentmiklósra. Akik a kü'dött
ségben részt akarnak venni, jelentkezzenek az
egyesület elnökségénél ahol kedvezményes vasúti jegyet kapnak. — A földmüvelésügyi minisztérium 30 darab üszőborjút irtait ki a kiskunfélegyházi állatállomány feljavítására. Bövideson
tenyészkanok, tenyészkosok és tenyészkocák kerülnek kiosztásra.

Nyílt utcán leszúrta felesigét
a féltékeny férj
Budapest, május 26. Hétfő délután fél 9 kor a
Kinizsi-utcában a -Postatakarékpénztár épülete
előtt gyilkosság történt. A postaépület előtt ha
ladt el ebben az időben egy fiatalasszony.
A meglehetősen forgalmas utca járókelői egyszerre észrevették, hogy az egyik sarok mögül
»gr Térti ugrik elő, rátámad M asszonyra ée a
kezében tartott hatalmas konyhakéssel kétszer a
nő mellébe döf. Mindez pillanatok alatt játszódott le, mire a közelben tartózkodók magukhoz
tértek, az asszony már véresen feküdt a kövezeten.
A merénylő férfit elfogták és bevitték a posta
épületében levő őrszobára. Megállapították, hogy
G ö t z János 34 éves automataszerelő az illető és
28 éves feleségét smrta te. Hosszabb ideje féltékenykedett már rá, megleste, amint mással talál
kozott és féltékenységében igy állt rajta hosszat.
Közben kihívták a mentőket a leszúrt asszonyboa. A mentőorvos megállapította hogy már nem
tehet rajta segiteni: meghalt. Holttestét bevitték a
Postatakarék épületébe; a férfit az őrssobén őrzik A fők oitányságró! rendőri bizottság ment ki
a helyszínre, hogy nontoenn megállapítsa a törtéetefcet 'MTI)

A belügyminiszter tíz évvel ezelőtt arra
utasította a várost, hogy a földbirtokot holdankint csak 206 pengővel értékelje a vagyonkimutatásában. El akarta kerülni ezzel a belügyminiszter, hogy a városok szinte egymással
versenyezve,
túlértékelhessék
a
földjeiket.
Másrészt hasznos volt a rendelkezés azért is,
mivel akkor a föld értéke rendkívül változó
volt, egyik hónapról a másikra nagy áringadozások következtek be, a 200 pengős fix-értékelés reálisabbá tette a városok vagyonkimutatásátA miniszteri rendelet már régen ninös érvényben, Szeged városa mindamellett tovább
ragaszkodott a holdanként! 200 pengős értékeléshez. Most állította össze a számvevőség a
város legújabb vagyonleltárát és ebben Is 200
pengőre- vannak értékelve a földek. Köztudomású viszont, hogy « város földjei
sokkal
többet érnek, hiszen Szeged városa nemrég a
gázgyári kölcsön törlesztése végett - mint
ismeretes — el akarta adni tápéi földjeit és
azok holdját 1300 pengőre értékelték. Vannak
ennél még jobb minőségű földek ia, akad azonban hasznavehetetlen terület is, amely még
száraz esztendőkben is állandóan víz alatt áll.
A városok most egymásután készítik zárszámadásukat és a vagyonkimutatást. Eddig
az volt a helyzet Fogy Budapest után Szeged
volt a legvagyonosabb
város. 125 milliós vagyonával tartotta Szeged az elsőbbséget, most
azonban számolni lehet azzal, hrtgy • legvagyonosabb vidéki város többé nem Szeged, hanem

esetleg Debrecen les*
Amíg ugyanig Szeged most ia 300 pengővel
értékeli • földjeik Debrecen vagyonleltárában

u földbirtok holdankint már 600 pengős é r ^
keléssel szerepel és így a vagyonleltár ie
gyobb összeget tüntet fel, mint a szerény ^
mokkái dolgozó Szeged.
Felmerült a számvevőségen, hogy »
gyonleltár nem reális értékelésén változta-6*8'
nak. A város épületei és telkei is tiílalacson?'
vannak értékelve, a 200 pengős földértéke1®*
azonban távolról sem fejezi ki azt az érték®
amennyit a város földjei valóban érnek. E®® v
a számvevőség foglalkozik most azzal »
.
vei, hogy a földet magasabbra értékeli ®
gyonleltárban. H a holdanként 600 pengős &
ket állapitanának meg, ezáltal a város ö®8
vagyona a mostani 125 millió pengővel
ben 153 millió pengőre emelkednék és 13 03 ^
pengő helyett 11 miUió pengő lesz a város t°
jeinek értéke.
^

Rendelet az óvóhelyek épité*1
munkadíjáról

Budapest, május 26. A Budapesti K 8 ^? 2
keddi száma közli az iparügyi minisztern®*
j
légoltalmi szükségóvóbelyek létesítésével
'
esolatos mérnöki munkák és mérnöki n>nüka ^ ;
jak tárgyában kiadott rendeletét. A ^ j Z i megállapítja, hogy melyek azok a szükség0
helyek létesítésével kapcsolatos muukák.
lyeket csak a mérnöki kamara tagjai és 0
személyek végezhetnek el, akik a mérnök j,
m&ra tagjai részére fentartott épitési H»«® a
végzésére abban az esetben is jogosultak. ^ a
mérnöki kamarának nem tagjai Ezenkj
rendelet a sxükségóvóhelyek létesítésével
^
esolatos mérnöki munkák díjszabását
állapitja, az általában irányadó mérnöki
szabásnál alacsonyabb díjtételekkel
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Szeged
ieviiteién
maximálni
fogták a fa ár át
»
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(A Délmagyaro rszág munkatársától)
Né- A nagykereskedők sem kapnak fát, amíg meg
Kány nappal ezelőtt beszámolt a Délmagyaror- nom történik az ú j ármegállapítás, a termelők
tzág a szegedi fa-kiskereskedőknek dr. Pálfy nem szállítják le a szállításra váró készleteket.
József polgármesternél tett panaszáról. A keDr. Demény Alajos kamarai főtitkár bejereskedők elpanaszolták, hogy mostanában na- lentette, hogy a fa árának megállapítására vogyon kevés fa érkezik Szegedre s ami érkezik natkozó rendelet pár napon belül
megjelenik
is, a nagykereslcedőknél marad, a Iciskereske- és akkor a kamara azon lesz, bogy az elosztás
'űclem nem tud fához hozzájutni s es az üzlet- körüli panaszokat orvosolja. Kérni fogja a katelenség exlsztenciális érdekeiket
veszélyezteti. mara, hogy Szeged területére
mazimálják a
Ebben az ügyben a kereskedelmi és iparka- faárakat és olyan intézkedést is kérnek, amely
hogy
mara hétfőn délután értekezletre hívta össze a kötelességévé teszi a nagykereskedőlenek,
tüzelőanyag árusítással foglalkozó nagy- és a Szegedre érkező fa bizonyos százalélcát adkiskereskedőknek.
kiskereskedőket- Az értekezleten részletesen ják át a
megvitatták az egész tiizelőanyagproblémát és
Az árrendelet megjelenése után a fakereskearra a nézetre jutöttak, hogy a jelenlegi tüze- dok értekezletét újra összehívják és ezeket a
lőanyaghiány
oka az árkérdésben
keresendő. problémákat végleg tisztázzák.

Nyolc kiló pénz, harminc darab 10 és 20
koronás arany és többszáz papirpengő
egy ismeretlen betörő zsákmánya
(3 Délmagyátorsság
munkatársától)
Vakmerően végrehajtott betörést jelentettek hétfőn a szegedi rendőrség központi ügyeletén.
Vitéz Simon Mihály Alsónyomás-sori lakös bejelentette, hogy édesanyjának Pálfy-utca 54.
szám alatti lakásából ismeretlen tettes, vagy
tettesek elvittek 30 darab 10 és 20 koronás aranyat, i kiló ezüstpengőt, négy kiló 10, 20, 50 fillérest és mintegy ötszáz pengő értékben papírpénzt.
A feljelentés után a rendőrség megkezdte a
nyomozást, amelynek indulópontjául az szolgál, hogy a betörést a helyzettel ismerős egyén
követhette el, aki tudta, hogy Simon Imréné
Házában arany- 'és ezüstpénzek vannak felhalmozva. Gyorsan keltett végrehajtania a betö-

rést a tettesnek és esetleges társainak, igy
minden bizonnyal tudták azt, hogy a lakásban
az ágy alatt szákajtókban fekszenek az aranypénzek és az állandóan pontosan lemért ezüstpénzek, Kilónként gyűjtött pénzmennyiség állt
az ágy alatt s a betörők a helyzet ismeretében
valószínűleg az ablakon, vagy ajtón keresztül
adogatták ki az elrabolt pénzesszakajtókat és
a penzeszsákocskákat, amelyekben a papírpénz
volt elhelyezve. A megindult nyomozás azzal
az eredménnyel járt. hogy az eltűnt aranypénz
néhány darabját megtalálták,
a kapott személyleírás közelebb viszi a rendőrséget a keresett betörő személvéhez. Valószínű, hogy a
mai nap folyamán kézrekerjöl a gazdag ssákmányú betörői.

A DélfidéK felszaMuiűsat ünnepelte
és o lublláló pieanéspnspőhöt üdvözülte
a szeded! mnnkáslffasád
Zentai küldöttség az ünnepi felvonulásban
(A Délmagyarország munkatársától)
Impo- tanácsos rövid litániát mondott s felszentelte
záns külsőségek között ünnepelték meg hétfőn a katolikus legényegyletek által a Délvidéknek
este a szegedi levente egyesületek, a katolikus adományozandó díszzászlót
Az egyházi szertartás végeztével a most már
egyletek és a munkásifjóság a Délvidék felszahatalmassá növekedett ünneplő tömeg lampionos
badulását. Ugyancsak ezalkajommal köszöntöt- menetben haladt át a hidon, a Gróf Apponyi Alték dr. Glattfelder Gyula megyésfőpásztort 30 bert-utcán a püspöki palota elé, abol csatlakozott
az ünneplökhöz a levente egyesületek ugyanesak
égés főpásztori jubileuma alkalmából.
A kettős ünnepség bevezetéséül a katolikus lampionos díszszázada is. A püspöki palota erké
lyére belépő megyéapüspököt
hatalmas éllegényegyletek az ujszegedi Szent Vince Kul- jenzéssel fogadták. A főpásztort előbb a leventúrházban este 8 órai kezdettel díszgyűlést tar- ték, majd a Katolikus Dolgozó Leányok és a katottak. Ezen részt vett a zentai katolikus le- tolikus legényegyletek szónokai köszöntötték.
Dr. G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspök az
gényegylet küldöttsége is. Kapossy Gyula püspöki tanácsos felszólalásában a Délvidék visz- üdvözlésekre adott válaszában többek között a
következőket mondotta:
saatérésének jelentőségét méltatta, majd a ju— Boldog vagyok, bogy ax ifjúság mindig
biláló megyésfőpásztorról emlékezett meg. Tóth többre, mindig jobbra törekszik. Boldog vagyok,
László, a somogyitelepi legényegylet dékánja mert az ifjúság bebizonyította, bogy lehet rá jös
zólalt még fel, majd zászlók alatt az újsze- vőt épitem. Ha ilyen szellemben dolgoznak a jövőben is, ugy az egész magyar nemzet áldása fogr ű i barlangkápolnához vonultak. Itt ismét ja kisérni munkájukat Keresztényi becsület, keKapossy Gyula mondott szentbeszédet Rámu- resztényi hűség legyen az összekötő kapocs, amely
tatott, hogy a magyarság ú t j á t & magyarok egybeforraszt nemcsak benneteket, hanem az
Nagyasszonya irányítja. Erről az útról, áme- egész Magyarországot
A megyéspüspök ezután megáldotta a díszn é t Isten jelölt ki, eltérni nem lehet Aki nem
W ü l e t e s kérészteuy, az nem becsületes ma- zászlót, majd fogadta a sentaiak küldöttségét,
Akik krisztusi etika nélkül akarnak Ma- miközben a leoentezeneka* indulókat játszott
gyarországot teremteni, azok gonoszok- Jelszar Ezután az ünneplők az Országzászló elé vonniVa
kkal, üres frázisokkal nem lehet országol to- tnk, ahol Kapossy Gyula beszéde után Kapát
Sándor a zentaiak nevében adott hátát, hogy
és nem lehet megtartani sem* W á n . dr. Beeker. Vendel fi. apát tanügyi fő- visszatérhettek tm anyaországhöa
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MAGYAR
JMYILVÁNOÖSÁG
DEMAGÓG FRÁZISOKKÁ ám.,,
vamszui a
Nemzeti Újság vasárnapi száma ugyanezzel a
címmel azokra a támadásokra, amelyeket
Maróthy-Meizler intézett lapjuban a magyar
katolikus püspöki kar ellen. »A szociális euciklikák- évfordulója alkaimáboi a délutáni
nyilas lapban — irja — minösitctlcu laniadas
jelent meg a m a gyar püspöki bar ellen a főszerkesztő tollából, aki ugylátszik uem isineri
a katolikus tömegmozgalmaknak sem tartalmát, sem erejét, noha annakidején erég közel
állott hozzájuk és azok vezetőségének kijelentése szerint azért szakadt el tőlük, legalább
is ennek nyilvános megállapítása ellen nem
tiltakozott —, mert azok élen nem kapott becsvágyainak megfelelő vezéri szerepet. Most
ugylátszik mindeo alkalmat megragad, hogy
a táborba, amelyet otthagyott, egy a tömegek
felé forduló demagógia kezdetleges állításaival belekössön*. Arról is irt Maróthy-Meizler,
hogy a nagy szociális enciklikák nem jelentek meg még magyarul és népies kiadásban.
»Fel kell világositanunk — írja tovább a
Nemzeti Újság —, magyarul is többször megjelentek, népies kiadásban is, még pedig bárom alkalommal is, utoljára 4üü.<iOO peldauyban, példányonkint a filléres úrban*. Végül
ezeket olvassa rá Maróthy-Meizlerre a magyar katolikusság reggeli napilapja: »lllenék
tudni a képviselő urnák, nem volt meg tömegSzervezés Magyarországon, amely olyan óriási eredményeket ért volna el, minfr éppen ax
Actio C'atholica, — szervezési lormáuiól is, a
szociális enciklikák mögé csatlakozó eszméiből is akkora tömegmozgalmak fakadtak, műit
soka még a magyar történelem folyamán. A
képviselő urnák alkalma lesz látni, hogy a
hitélet terén és eszmei célkitűzéseiért is mekkora tömegeket tud megmozgatni a magyar
Actio (Jatholica«.
HERCEG FERENC klasszikus veretű cikkben foglalkozik a magyar birlapirás ünnepével »A
sajtó napja* címen irt vezércikkeben a Festi
Hírlap vasárnapi számában. A magyar irás
great old man-je méltatja a Sajtó Házának
felavatását, valamint a Magyar Hiriapirok
Országos Nyugdíjintézetének hatvanéves munkásságát, majd a következőket irja: »A sajtönap már azért is figyelmet érdemel, mert az
ujságiró csak kivételesen szokott ünnepehu,
ha pedig mégis megteszi, akkor sem a maga,
hanem a mások fejére hullat babért és világ o t . . . A sajtó érdekeit nem tudja szolgálni
az újságíró, ha mégis megteszi, akkor belebetegszik, mint a méh, ha fegyvernek használja fullánkját. Az igazi újságíró élete merő lemondás, olyan ö, mint az a közlekedési rendőr, aki ázva-fázrva áll a keresztúton, ahol más
emberek szekerei nyikorognak az élet kincsei
alatt. A magyar sajtóról köztudomásu, hogy
igen magas szinvonalon áll. Szellemi és anyagi fölkészültségével ki tudna szolgálni akár
egy világhatalmat is. A jövőben talán még
inkább meg fog erősödni és magasabbra fog
nőni, mert hiszen a Sajtókamarában megifjodott. Ha voltak a múltban hibái és gyöngesége!. azokat elsöpörte és elmosta a nagy vízözön, amely megváltoztatta az ország abráza. tát és újjáteremtette a magyar sajtót is. A
jövőben a Kamara felel az ujságirók jóhiréért Olyan nagy fegyelmi hatalma van, hogy
könnyűszerrel tüzrevetheti a sajté kertjében
burjánzó gyomot A Kamara jövője aszerint
fog alakulni — folytatja Herceg Ferenc —.
tud-e tekintélyre szert tenni Tekintélyt nem
adhat a kormány, azt tégláról-téglára magának a Kamarának kell fölépítenie. Hogy tekintélyt szerezzen, az újságok és ujságirók jogos érdekeinek elszánt védelmezőjeként kell
fellépnie. A nemzet hivatalos vezérei meg
fogják érteni, hogy a Kamara nem a kormány,
hanem a sajté szerve. Ha ellentét támad a
• halalom és a sajtó közöt — ami végre mindennap és mindenütt a világon megeshetik —,
akkor a Kamarának feltétlenül a sajté oldalán
va n & helye. Ezért alapították 1 A kormány
majd tud magán segíteni-:. Herceg Ferenc ezután igy folytatja cikkét: »A politikai hatalom
birtokosai azt is meg fogják érteni, hogy a
Kamara rendületlenül ragaszkodik * szabad
diskufcszié jogához. Mi ujságirók jól tudjuk,
hogy rendkívüli módon kényes helyzet, melybe a háborús légkör nemcsak Magyarországot, de az összes semleges ós nemhadviselö
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európai államokat hozta, szükségessé teszi a
nyomtatott betű szabadságának korlátozását. F.z
elten nincs kifogásunk. De minden újságíró,
aki megérdemli ezt a nevet, a háborús rendszabályt csak mint átmeneti intézkedést fogadhatja el, mely rögtön megszűnik, mihelyt
megint békésebb szellők fújdogálnak. Lemondanunk a szabad és csak a tételes törvények
által korlátozott vitatkozási jogról nem lehet,
hacsak nem akarunk egyszersmind lemondani
önmagunkról és a felsőbbrendű nemzeti életről. A nyilvános diskusszió jogára szüksége
van minden szabad embernek, minden politikai pártnak, minden szociális rétegnek, mert
ez tárja ki az igazság előtt a kaput. Az olyan
sajtó, amely elfordul a sajtószabadságtól, feleslegessé teszi önmagát és megtagadhatja
létalapját, mint pap, aki nem hisz Istenben,
Szabad vitatkozás nélkül is ki lehet adui
nyomtatványokat, de azoknak semmi közük a
sajtóhoz. Meg vagyunk győződve róla — fejezi be vezércikkét Herceg Ferenc —, hogy a
Kamara méltó lesz a magyar újságírás régi
szép híréhez és fényesen be fogja v á l f n i »
hozzáfűzött várakozásokat. Ezért sok szerencsét és jó munkát kívánunk vezető férfiúinak!*!

Nemzetgyalázás!
cs izgatás! Dünügych
a szegedI ütáslonács előli

HÍREK
— Az egyetem évzáró ünnepsége. A szegedi
Horthy Miklós-tudományegyetem junius 5-én
csütörtökön délelőtt fél 12 órakor íartja évzáró ünnepségét az "egyelem dísztermében. Az
ünnepélyen dr. S z e n t - G y ö r g y i
Albert
rektor beszédet mond, a karok jelentést tesznek a pályamunkákról, majd. kiosztják a pályadijakat, utána a Szegedi Egyetemi Ifjúság
képviselője mond beszámolót, Szent-Györgyi
rektor mégemlékezik kormányzó urunkról. Áz
ünnepség az Egyetemi Énekkar énekével fejeződik be.
Hetvenezer pengő kárt okozott Szegeden
a szerb repülőtámadás. A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén L á m Dezső rendőrfőkapitányhelyettes jelentésében részletesen foglalkozott " az április 7-én Szegedet ért szerb
repülőtámadással. Beszámol erről a polgármesternek a törvényhatósági közgyűlés elé terjesztett jelentése is. A polgármester jelentése
annyiban tartalmaz u j adatokat, amennyiben
számszerűleg beszámol a lakosság károsodó*
sáról és részletesen ismerteti a külső városrészekben ledobott, bombák pusztításait. Egy
bomba a Ballagitó-sor 40. szám alatti ház előtt
robbant fel — mondja a jelentés — és S i p o s
Ferenc házát döntötte romba, egy másik D o b ó János Boszorkánysziget-utca 29. számú
háza előtt robbanva rongálta meg a környék
házait, inig a C s i s z á r János Paprika-utca
28. számú házának kertiében robbant bomba
kevesebb kárt okozott. Felsorolja a jelentés a
már ismertetett bombabecsapódás! helyeket,
majd a Rendezőpályaudvart ért károkat sorolja fel. A jelentés szerint a hatóság nyolc sérülésről szerzett értesülést. A MÁV és a közüzemek kárát leszámítva, a magánosok kára
körülbelül fiO—70.000 pengő,

(A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn
több nemaetgyalázási és izgatási bűnügyben Ítélkezett a szegedi törvényszék ötöstanácsa dr. N ov á k Jenő. tanácselnök vezetésével.
November 2-án a kora reggeli órákban az
egyik Tisza Lajos-köruti kávénrérösáiorban egy
jol öltözött ur és egy elegáns nő rendelt kávét.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
Arnig kiszolgálták őket, a férfi beszélgetésbe kezdett a sátor tulajdonosával, akitől megkérdezte, a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács,
hogy van-e gyermeke. A beszélgetésbe belekap- 1 vasöntö, 4 aszalós, t fáesztergályos, 4 kerékcsolódott V l a s i t s Istvánné is és nemzetgyalá- gyártó, 2 szabó, 2 cipész, 2 borbély, t kőműves, 1
íó, majd izgatásra alkalmas szavakat használt.
íYlasitsné hétfőn került az ötöstanács elé. Ta- szakács, 1 kifutó, 1 gazdasági mindenes. Nők: 3
gadta, hogy a vád szerinti kifejezéseket használta sjőnyegszövőnö, 1 harsiiiyaszemfelszedőnö, 1 fevolna. Szerinte a feljelentők illuminált állapotban hérnemüvarrónő, 1 varrónő, 9 hötgyfodrásznö, 1
valtak és félreérthették szavait A bizonyítás so- kézilány, 2 kifutó, 18 mindenes, 11 mindenes fözSéúft vallomást tett a feljelentő, aki igazolta a vá- nő, 9 bejárónő, 3 szobalány.
dat. Az ötöstanács ezután megállapította az aszSzony bűnösségét és 60 pengő pénzbüntetésre Ítél— Ma választják meg a felsőkereskedelmi
te nem jogerősen,
leányiskola u j igazgatóját. A szegedi felsőke.Az állam és a társadalmi rend erőszakos td- reskedelmi leányiskola igazgatói állása —
N y á r y György e. főigazftrt-gatésára való izgatás és kormányzósértés ci- amint ismeretes
gató
nvugalombavonulása
folytán megüresenjén került hétfőn a törvényszók elé W ' i e s e n m a y e r András 54 éves német anyanyelvű sze- dett. Az u j igazgatói székre ketten pályáznak:
gedi napszámos. Wiesenmayer az elmúlt év no- M é s z á r o s Ferene h. igazgató cs K o v á c s
tfémberébon lakásán a kommunizmust éltette és József c. igazgató. A választás elé élénk érdeklődéssel tekintenek.
megsértette a kormányzót
— Pályaválasztási előadás. A Klauzál Gábor„IViesenmayer az ötöstanács előtt tagadta a váíat. Özvegy S á n d o r Mihályné és D e m j á n gimnáziumban 29-én, csütörtökön rendezik a pá'János tamik azonban ellene vallottak, a tör- lyaválasztási tanácsadó nyolcatlik előadását Délvényszék bűnösnek mondotta ki és kéthóuapi fog- után 5 órai kezdettel az intézet tornatermében dr.
B a t i t z f a l v y János egyetemi tanár tart előházbüntetéssel sújtotta.
adást az orvosi pályáról
•Tizenötnapi fogházbüntetést szabott ki a törfénysaék M a j e r n y i k János 31 éves tót anyanyelvű mezömegyeri napszámos nemzetgyalázás!
bűnügyében. Majernyik az elmúlt év decemberében Békéscsabán P a t a i György gazdálkodónál
Jolgozott. Munka köziben a beszélgetést Erdélyre
A volt szatmári 11 honvédgyalogczrcdnck
terelte, majd nemzctgyalázó kifejezéseket haszOtosz-Lengyelországban Opahív környékén vinált. Á törvényszék előtt azzal védekezett, hogy
vott győztes harca után Budai Vince" tartaléPatai bosszúból jelentette fel, mert egy macska
kos hadapród ezen a napon azzal szerzett oszmiatt polgári per van közöttük. Patai és egy mátatlan elismerést, hogy az ezred küzdőronala
sik tanú vallomása után azonban a törvényszék
előtt súlyosan sebesülten visszamaradt egyik
megállapította bűnösségét, a kiszabott 13 " napi
honvédünket, az oroszok élénk tüze ellenére,
fogházbüntetés jogerőre emelkedett.
batáltniegvctö bátorságig] felkereste, első segélyben részesítette, majd alkonyatkor a küzRomán dalokat énekelt és a magyar nemzetet
dők vonalába hátramentette. Ezt a kiválóan
gyalázta április 12-én az egyik makói vendégtőderék és bátor magatartását jutalmazták, amiben T ó t h Imre 32 éves román katonaszökevény.
kor a kisezüst vitézségi eremmel tüntették ki.
Tóth, akit szuronyos fegyőr vezetett elő az ötös£
tanács elé, ittasságával védekezett. A kihallgatott
tanuk szerint a vádlott nem volt annyira részeg,
Hasonló derekassággal tüntette ki magát
hogy nem tudta volna, mit mond. Az ötöstanács
Varjú Géza hadnpródtiizmester. Felderitőjárőr
Tóthot hatheti fogházbüntetésre itclte. amelyet az
parancsnoka volt és szolgálatának teljesitése
elszenvedett vizsgálati fogsággal kitöltöttnek'vett
közben megsebesült. Am ezzel nem törődött és
és elrendelte azonnali szabadlábrahelyezésct.
szolgálatát még napokon át sebesülten telje-jtette. Az ütegnél maradt annak ellenére, hogv
. orvosi rendelkezés alapján már kezdettől fogva egészségügyi intézetbe kellett" volna bátra— Hosszú idő óta fekvő betegek a rég bevált
mennie Dicséretes magatarfását, amelyben a
tisztán természetesen »Ferene JózseL keserüvizet
példás kötelességteljesítés ós az üteghez való
nagyon szívesen isszák és annak gyors, biztos és
ragaszkodás ténye elism"rést érdemlő módon
kifejezésre jutott, a nagyejfüst vitézségi, éremmindig kellemes hashajtó hatását általánosan dimel jutalmazták.
csérik. Kérdezze meg orvosát!

Ma 26 éve

Toíl'fieggyel
Megszokott utaimon gyakran találkozom
egy szerény külsejű, több tekintetben félszegnek látszó emberrel. Nyilvánvaló, hogy beosztott élete van, reggel öt is felhúzzák valamelyik irodában s mikor elérkezik a megfelelő
pillanat, lejár. A közbeeső időben azonban
kifogástalanul teljesiti a kötelességét.
Mikszáth Kálmán mondta valanukorScbmit*
tely Józsefre, a Pesti Ilirlap negyven éven át
volt segedszerkeszötjére, hogy Légrádyék nappalra tokba teszik és csak késő délután szedik megint ki onnan.
Ez a Schmittely, egyébként a leghűségesebb
legmegbízhatóbb ember, arról is nevezete*
volt, hogy sose ment szabadságra.
— Mágá ezt csák ázért teszi, tpondta neki
ugyancsak Mikszáth, mert áttol tárt, hogy •
Pesti Hirlap a távollétében is megjelenik.
...Hát megy a maga utján az én emberem
is, tnár a rojtos nadrágszáráról kitetszik, hogy
sok a gondja, szórakozott pillantását végigsugároztatja a házakon, az embereken, .néha sóhajt, azonban még soha nem találkoztam veti
ugy, hogy miközben behatóan tanulmányozza
az aszfaltot, hirtelen el ne mosolyodott volna.
Ilyenkor lényegesen más az arca, a szeme feb
csillan, kedélyesen megrázza a fejét is.
Természetes, hogy feltűnt a fiamnak, ak|
mindent észrevesz, pláne az ilyen hirtelca
hangulatváltozást
— Miért nevet ez a bácsi?
Iiát mit feleljek neki? Art mondtam.
— Tudod, meglehetősen lassú gondolkodás*
ember. Tegnapelőtt egy viccet mondtak neki
és csak ebben a pillanatban értette jneg. Na
hidd, hogy ő az egyedüli ilveu, ójjá, nagyon
nagy az ö seregük.
A szegedi tejüzem nemrégen kocsist váltott*
tatott, Megállapították, rái a dolga, hová kell
reggelenkint eiszállitania a kannákat, aztán
útnak eresztelték.
A hajdani paripa baktatott is a regi Jdokből
megmaradt kevélységgel az ismerős köveken,
csak a Kossuth Lajos-sugárnton torpant meg,
egy depót előtt.
— Gyü, cirógatta meg ostorával a kocsis,
mi ütött beléd? Itt nincs dolgunk.
De a ló nem mozdult, hiába rángatják, f t
Iába remeg, tűri a fokozott szigorúságot,
mintha belenőtt volna a kövezetbe, de Bem i«'
dit.
Az elmaradhatatlan csoportosulás barna*
megtörténik, az utca ráérői té-át gyűjtenek *
nap későbbi óráira.
— Mi történi?
A kocsis üli a lovat, az tovább makacst®*
óik, a gyei ekek visongatnak, egy állatvédő*
egyesületi tag előtérbe tép.
- - Hogy hívják? Fel fogom jelenteni
Akkor odaszól a kocsisnak egy váSinyádf
öreg ember.
— Ne üsd azt a szegény párát, inkább szállj
le a bakról, menj be a depóba, oszt mingjráf
fordulj vissza.
— Mire jó az?
_ Ne beszélj annyit, tedd, amit mondoS.
A kocsis szót fogad bemegy az italt oszt®
helyiségbe, jön is azonnal ki onnan, felül *
bakra és ime, a lovacska vidáman kocog
vább.
Leginkább igy csinálhatta a régi koctts,
magyarázza-az ámulóknak a vánnyadt ember
Az a dqtóval "kezdte a napot, a szegény lő P ^
dig megszokta, hogy neki itt stációt kell tartania Hát ezért mondtam.

fW*
— MEGÖLTE GYERMEKEIT, AZTÁN ÖNMAGÁVAL VÉGZETT AZ IDEGBETEG AN'VA.
Nagyváradról jelentik: Éles bihartnegyej közösben L é t a i Kálmán 30 eves építőmester felcs*Sr
vasárnap délután borotvával elvágta két kislánj®
nyakát, mialatt félje távol volt. \ férj bázaéik 0 '
zcse után véres gyermekeit tátva, azonnal o ö " 3 '
éi-t rohant, gondolva, hogy n?ég lehet rajtok
Siteui. Csak néhány perc tett et addJg, áruig a
rási orvossal visszatért, de akkorra az ass^110^
már önmagával is végzett. A karján és a **
felvágta az ütőereket. Az orvos megállapít'
hogy mindhárman elvéreztek. Az asszony n f m » ^
gyott hátra, búcsúlevelet. Férje és szotn^'rt1'11 ^
mondották, bogy az asszony súlyos idogoDS^
szenvedett, de senki sem gondolta vo'na, 11
ilyen cselekedetre ragadtatja m«gét. ( M f l j

m

19 €¥€§ €S€lfdl€^ny
holtteste a Tisiáhon
(A Délmgayarország
munkatársától)
Vasárnap délután a vízicserkészek
gyakorlatozás
közben borzalmas leletre bukkantak a Tiszán:
* vasúti hídtól néhány száz méterre egy oszlásnak indult női holttestet húztak
ki csákánnyal a. vízből. Azonnal értesítették a rendőrséget, ahofittan bizottság szállt ki. Megállapították, hogy a holttest mintegy 7—8 napja
lehet a vízben. A halott kilétének megállapítására megindult a nyomozás, amelynek sorát)
kitíint, hogy a halott Szarvas Emilift szfegv'ári
születésű 19 eves Bselédlcány, aki egy héttél
ezelőtt tünt el dr, Hunyadi János orvos lakásáról, ahol alkalmazásban állott. Dr. Hunyadi
János annakidején bejelentette az eltűnést, na
akkor megindult vizsgálat ezzel ft tragikus
epilógussal véget ért. Valószínűnek tartják,
hogy a szerencsétlen fiatal leány szerelmi bánatában követte el az öngyilkosságot.

11

nap múlva kezdődik a

Szegedi Ipari Vásár

MA ESTE 8 ÓRAKOR

Emánuel
Rambour
a Fiíhrer házi zenekarával

Brahms, Schubert, Schumann, Straues, Miliőékor Kréftdftr és mások m ű v e i b ő l j á t s z i k
Hely: TlSZA-SZALLö nagyterme. Helyárk:' ÍM, 1.— ée - . 5 0 fillér elővételben és á helyszínen.

SPORT
Érdekes küzdelemben biztosan
a
piros-fehérek
Sxegeú^WMFC

nyertek

3:4 (1:0)

Köztel háromezer ember volt kíváncsi vasárnap gedtiek áll a mérkőzés. A 27. p e r e l j kellett vfit nl,
a Szeged—WMFC találkozóra, amelyet a harma- amig Mester belőtte a vezető gólt Szünet után
dik hely rangadójának is lehetett volna nevezni. sem változott a helyzet, Bognár, majd Kisuczky
Ma aa a helyzet, hogy a Szolnok, á WMFC, fölényes szegcdi vezetést biztosított Az egyetlon
PMÁVAÜ és a Szeged egyformán 26 ponttal áll a csepeli gól azért suhant be a sicegedi kapuba,
tabellán, közülük Szegednek a leggyengébb a gól- mert sokáig tanakodott a védelem a sorfallal,
aránya.
mtg Rökk belőtte a szabadrúgást. Szépséghiba
A Temesvári-köruton érdekes, élvezetes, válto- volt.
zatos küzdelem alakult ki. Ha Szabó nem véd jól, ' Az NB I. osztály eredményei: Ferencvárosvagy legalább több szerencséje van a Szegednek, Tokod 7:0 (3:0), Kispest—BSzKRT 4:1 (3:1), Elek.
akár még három gólt is lőhetett, volna. A Szeged tromos—DMAVAG 2:1 (1:0), Gamma—Törekvés 3 1
tartja Jó formáját; a csapatnak voltak elgondo- (l:ö)| Újpest—Haladóé 4:3 (lil), Szolnok—SBTfl
lásai; általában az akciók simán gördültek vé- 5:0 (3:0)/
gig. Olyan remek hátvédjátékot, amit Raffai bemutatott, már régen láttunk szegedi pályán. MelWMTX—Szeged H. 2:2 (2:2)
lette Baróti volt a védelem oszlopa. A csatár láncban ezúttal a két szélső emelkedett ki. A WMFC
WMTK ellen több ifjúsági játékossal vette fel
kétségtelenül jó benyomást keltett, a szegcdiek a küzdelmet a Szeged. Csepeliek jóbban futbalazonban csodálkoztak azon, hogy Harangozót ki loztak, de aa a lelkesedés, amellyel a tartalékom
lehet hagyni egy olyan gyenge kvalitású futbal- szegedi gárda küzdött, meghozta az egyik pontot
lista kedvéért, mint amilyen Marosvárl. Még két A gólokat Vadász, Csurgó, illetve Halasi és Tóth
szegedi játszott a csepelieknél; Tihanyi ée Korá- III, lőtte A szegedi csapatban kiemelkedő 'el.
nyi T. Mind a kettő volj már jobb i s . . .
jesitményt nyújtott Károlyi, Szilágyi, Gyuris, HaMár az első percekben lehetett látni; a sie- lasi és Tóth IIL

— Anyák napja-ünnepség a Katolikus $ 5 •édő Egyesületben. A Katolikus Nóvédő Egyesület kebelében működő Anyák köre és a Szent
Erzsébet-leánykör bensőséges ünnepség kere
tében emiékezelt meg vasárnap az Anyák napjáról. T ö r ö k Sándorné. az egyesület alelnöke
az anyákról, mint a társadalom támaszairól
emlékezett meg bevezető beszédében. A hatásos beszéd után az állami kisegítő iskola növendékei dr. N a g y ő s z i Bélané vezetésével
szavalatokból és rövid színdarabokból álló
ügyes műsort adtak elő. Sikerrel szerepellek:
Dékány Margit, Atkári Margit, Kecskeméti
Etel, Gubi Erzsébet. Kovács István, Ludvig,
Sándor. A leánykör tagjai Bakonyi Erzsébet,
Bárányi Mária és Nagy Trón ugvanesak szavalatokkal és egy verses jelenettel szerepeltek,
m a j d az énekkar adott elő hatásos számot. Az P o s t á s - v a s u t a s 2:2 (1:1), P £ n z U t f g - S z E A C
• a Alfáid! korülot nagy m o g l o p o t é s o
előadást V á r h e l y i Hajnalka, a
leánykflr
5:2
(1:1)
Az
alföldi kerület vasárnapi fordulóján tawa
vezetője rendezte hozzáértéssel. V e r e s s Jómeglepetés volt A legnagyobb meglepetést aa
zsef. az iskölánkivűli népművelési
bizottság
Vasárnap az NB 11, osztályban a Vasutas égy
főtitkára ünnepi beszédében a Nővédő Egyesö- pont veszteséggel »meguszta« a játékot, továbbra UTC szolgálta az SzTK fölött aratott győzelmével. Meglepetésnek számit a Móraváros nagy győlet és az Anvák-köre széleskörű szociális inun
is a legesélyesebb bajnokjelölt, az egyetemisták zelme a Postás fölött.
kajáról emlékezett meg. Megköszönte az egye- azonban nétn bírtak a Pénzüggyel
I. osztály:' Szeged: Móraváros—Postás
4 t
sület elnökének, dr. C s i k ó s N a g y JózsefA Postás otthonában arra törekedett a Vas•nénak az anyák támogatása körül kifejlett utas, hogy meglepetés ne érje. Remek védelme (1:0), Vezette: Vezér II. A móravárosiak jobbak
voltak. Góllövők: Farkas, Szolnoki, Lehotay II,
munkáját, amelv a hónapokon át tartott va- minden komolyabb Postás-támadást elfojtott, csa
sárnapi előadások és a rendszeres vacsorák tárclánca pedig, belőtte azt a két gólt, ami a Hajnal (öngól). SzFlE—SzEAC 8:0 (5:0). Vezette:
Jódal. Megérdemelt győzelem, túlzott gólarány.
megrendezésében nyilvánult.
pontszerzéshez szükséges volt. Góllövök: Knausz Góllövők: Báló (3), Rácz (2), Tőrök II, Kecske— Elhalasztották a DM KE közgyűlését. A Dél- (2), illetve Péli és Sajtos I.
méti és Csonka. UTCk-SzTK 4:2 (4:1). Vezette:
magyarországi Közművelődési Egyesület évi renAz egyetemisták egyenrangú ellenfelek voltak, Gaál. A lelkes Ujszegediek az első félidőben nyerdes közgyűlését junius 8-ára, Vasárnap délelőttre 2:l-re vezettek is, azután mégis alulmaradtak a ték meg a meccset. Góllövők: Bozóki (2), Tóth
tűzték ki. Amint értesülünk, a közgyűlést most, küzdelemben. A gólokat Petcndi 3, kettőt ll-es
II., Komlódi (öngól), illetve Priszlinger (Öngól)
junius 15-én, vasárnap délelőttre halasztották, bői), Czirkovics és Selmeczy, Illetve Kolozsi és és Kiss. — II. osztálya bajnokság: Szeged: HASE
mert H e r e z e g Ferenc, aki személyesen elnököl Vicsay lőtte.
—ÜTC II. 3.-0 (0:0). Vezette: Zsemheri II. Góllöa közgyűlésen, másirányu elfoglaltsága miatt nem
vők: Szalay (11-esből), Mohácsi és Kalmár. Móratud 8-án Szegedre utazni.
város II-SzATE 8:5 (4:1). Vezette: Pálfy. Gól— Sik Sándor és Kogutowicz Károly profeszlövők: Sárkány (2), Sánta L (2), Katona (2), Bőrsxorok előadása Kiszomhoron. Kiszomboron somcsók, Juhász, illetve Virág (5), Kistelek: KiTE—
bori R ó n a y Gyula kezdeményezésére a VörösToldi 9:0 (5:0). Vezette: Kovács. Góllövők: GerSzeged (Csekonics ésKiss-utea sarok
kereszt Egyesület nagysikerű betegápolási tanber II. (4), dr. Pálinkás (2), Slsák L, Sisák IV. és
folyamot rendezett. A tanfolyamon harminc hallPutyora. Kiskundorozsma: DFC—MAK IL 5:2
gató vett részt teljes eredménnyel. A záróvizsgát
HÁZTARTÁ&I PAPÍRÁRUK
(3:1). Vezette: Almás L Góllövők: Gyémánt (3),
R á t b Jówsefné Tallián Lili vármegyei önkéntes
Szines falvédő 1 drb
-.20
Gábor, Illetve Szabó, Somogyi. A Hódmezővásárfőápolónő, kiküldött vizsgabiztos jelenlétében tarKék nyomású falvédő, ] drb
-.16
helyre kitűzött HMTE—SzAK IV. találkozó eltották meg. amikoris a hallgatók teljes sikerrel
Szines állvány papir, 10 drb •
-.24
maradt, mert a vásárhelyi f£lya víz alatt AU. —
számoltak be felkészültségükről. A Vöröskereszt
Mignon hüvely l-es 120 drb
-.24
Ifjúsági bajnokság: Elmaradt a SnAK—SxTÉ és
kiszombori vezetősége a tafolvam alkalmából ma—.24
Papirtálca l-es, 26 drb
az SzTK—Móraváros mérkőzés, mert a szentesiek,
tinét rendezett az önkéntes ápolónők részére, eb-.24
Tortapapir 3 drb
illetve a kék-fehérek lemondták a meccsel
bői az alkalomból S i k Sándor egyetemi tanár,
Levélpapír boritókkal: io levélpapi:,
i kiváló kóltő verseiből olvasott fel nagy siker
ot Hl
10 boríték
-.28
mellett, K o g u t o w i c z
Károly egyetemi tanár
X
KTK-MAK
4
3
(1:1). Kiskunfélegyházáról
Névjegy
boríték
25
drb
.
2
4
n
legutóbbi árvizek előzménveiről és főldrajztörjelentik
a
Délm*gy&ror*zAgnak!
A KTK és a Ma
-.24
Fogalmi papir 18 iv
ténelnii okairól tartott nagy figyelemmel kisért
kói
Atlétikai
Klub
vasárnap
játszotta
1. ©satáiyu
J
M
Írógép
papir
15
iv
e
'őadást. A matinén megjeleni Erich K a m i szefutballmérkőaését.
A
KTK
csapata
nagy
odaadás-28
Sima blokk 8 drb
gedi nénjei konzul is felesége társaságában.
sal ment bele a küzdelembe, mert ettől a mérkő—.24
Beiró könyv 5 drb
zéstől függött, hogy a csapat az őszi szezonban
— A Pélniagyarország olvasóinak adománya
-.28
Nyugtakönyv
továbbra is az I. osztályban maradhat-e. Az első
* Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézetének. A Dél— 28
Számlakönyv
félidőben a KTK nagy lendülettel támadt. A 20
ftgyarország olvasói közül lapunkhoz mellékelt
—.28
Jegyzékkönyv
percben Vida II. MAK szerezte meg a vezetést
^ekk'lapokon a kővetkező adományokat juttatták
.
2
8
Szállitóköoyv
81
csapata saámára. A. 38. percben Kováog Rudi ki
a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdijintéze.
-.28
Pepita fedelű naptáras notesz 3 drb
. egyenlített A második félidő 5 percében Kovács
tenek: dr D u s c H á k László 2.—. B 1 0 e h Mór Mintás falyédő 3 méter
-28
a második, 15. pereben a harmadik, 25. percben a
«•—, S e b e s t y é n István 2.—, N e u l f i o d e r
-.28
Szőnyeg papir lméter
négyédik góllal 4-re állítja be az eredményt. A 26
Sándor 1—, C s ó t i Istvónné —.50. — a DéimaFehér vagy barna csomagolé papir
percben
a MÁK 4:l-re szépített. A mezőny leg
*yerország kiadóhivatala utján
Gallovich
— 24
3 ív
jobS : I Kovács Rudi Fehér é s Zsibritn I. voltak
Ltvánné 5 pengőt küldött a Nyugdíjintézet részére.

ji fosufas pontot teszteli,
a SzEAC tereseaei szenvedett

Párisi Nagy Áruház Rt.

Az UTC győzelme az SzTIC
ellen

8

D ELMÁG Y ARORSZAG
K E D D , 1941. M Á J U S 27.

APRÓHIRDETÉSEK

f

hÜ/ciH €s
gttntölcsftsiHf
tiyőstoriohoh

Uad6 at'ömentea bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjövedelemé] 2U0.COO. Eáztelek
fdrfea'inas uton
négvszösölenkiut 130 pengő.
ÍÍ3 SZJEGEDEN:
Adómentes 2 szobás ház,
kerttel postánál 10.UÜÖ
P. Adómentes villa, a
szabás,
fürdőszobás,
' nagy kerttel, kőrútnál
lO.OOO P.
Masasloidsziirtes pineézert, \ gao
bás, fürdőszobás, kerttel hW közelében 16.500
P, Adómentes, m a gae
töldssintes,
4 szobás
fürdőszobás,
bertte!
kömtnál 21000 P. Adómentes uri villa, « szn
bás. minden komforttal
kerttel, hídhoz közel 30
ezer P. Róbnson: földszintes ház, 8 lakással
megosztható nagv te.
lekkel 12.000 P. Rőkuson templomnál, köves
•teán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
upgy udvarral, főkar
ban 30.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modem és ?xl szobás
ia kassal, kerttel, körtton belül a 28.000 P
©meteíes
s rokbérhávs
űrietekkel, iurdöszobáf
'áitásTOwkal. körúton bblöl U000 P. KftetneJetes bérház, 8 lakás»«L s aga rúton 2500 P
bérjő v. 35.000 P. BérH e 3x3, 4x2, Sxl szoh*c lakással 3506 P
bérwv. Boldoansszonvttrgárulnál
40000 P
Gyümölcsös
5106 n,
Más, adómentes lakóhassal, fö nton 22.s>CO P
S s ö l 16 és gyümölcsös 3 holdas.
Do
tuaszéken.
tanyára!,
vasútnál 10.000 P. 25
holdas szántó, tanyával
230 sertésre hirialóritóllal, müntnál 85.000
F; holdas saántö. tawr-gral Bánátban 36.000
P. 56. 86. 70. US holdas
ifsnáfi tanyás birtok.
Alkalmi vételek.

Ptézcr né

% ffl. btójatlanlrodánál
H«vtbr M. u. a. (Kul
iurbatofánál.)
fyuJUruyxoit

rtcrfkx.

JoiLoTibc járat ti szépen
bútorozott szoba junius
l-re kiadó. . Kossuth
Lajos-sugárut 43. sz,
5. ajtó.
Különbejárala bútorozott utcai szoba kapakulccsal kiadó... Vitéz u.
29 sz.

ÜNÁV. Ű z i * Mzls
forgrfow ügynökség®
tlutemálKtáa
|
•'fcdybeavttféfeea
t féak.etikkal
' FcvarMiüízSí öeda
SSlesET »tet
Kiszolgáló leányt felveszünk. Süvegfi cukrászda, Kelemen u.*7.
16 éven aluli
kifutót
azonnalra felveszek. —
Kroó füBzeruzlet, Boldogasszony sugárut 65.
Fiatal leányt
másfél
éves kisleányon; mellé
keresek. Jelentkezni —
Keller Írógép vállalatnál, Kelemen u. 8.
Gyakorlattal biro köny
velősben is jártas gépés gyorsirónő, önálló
munkaerő azonnali belépésre felvétetik: Őskeresztény jeligére.
FIATAL LEÁNYT
gyermek mellé
KERESEK.
Sashegvi Gábor, Kigy"
utca 4...
234

usm

J. rendű cipész s i l d e ket fsrfitnunkára
felv e r Nagy Sándor, .Vásárhelyi sugárut 2 sz.

Eladók: 4 fahhos állvány. uj 15 kilós asztali mérleg üzleti d upla létra. Dugonics tér
2, ajtó 12.

Zongorát vennék kfeü- t
pénzért. Ajánlatokat —
kiadóba: Tisztviselő jal
igére.

ÜfllÓNF t l l S
Szerencsétlen menekült
elvesztette 35 pengővel
a pénztárcáját. Feketesas utcában. Kérem a
becsületes megtalálót
adja le a rendörségen

NEM27ETI BAJNOKSÁG
I. osztály
7.
2.
3.
4.
5.
67.
8.
9.
10.
11.
12.
ía
14.

Ferencváros
Újpest
Szobi ok
AVAIFG
DMAYAG
Szeged
Elektromos
Kispest
SBTG
BSzKRT
Gamma
Tokoíl
Törekvés
Haladás

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

23

20
14
11
9
11
11
12
8
>71

8

S
7
5

4

•

2

2
4
S
4
4
1
4
6
oH
o
4
S
5

1
7
S
6
8
8
10
11
10.
12
13
12

100:36
68:53
49:10
52:43
56:50
45:42
43:36
46:52
40:55
41:51
44:51
aí:55
15 39:66
14 33,09

42
30
26
26
26
26
25
20
20
19
18
18
13
13

—oOo—
X A Jégtunyhó—Kertész cég kombinált vasárnap Orosházán vendégszerepelt és az OMTK ifjuI sági együttese ellen 1:0 (0:0) arányban győzött
Lovas góljával.

X A Tanítóképző nyerte a >Délvidékc-vándordijat. A Klauzál-gimnázium rendezésében vasárnap bonyolították le a Vasutas-stadionban a Délvidék hazatérése cinlékére rendezett diákatíétikai
Tvntvanvirást, Irimmelést Vállalok Levelező- versenyt, amelyen mintegy 150 diák vett részt. A
lap hívásra megyek. — küzdelemből a Tanítóképző került ki győztesen
Halmos József 4 Deák 172 ponttal a Felsőipariskola előtt. A további sorFerenc u. 25a. fdsz.- F
rend: 3. Klauzál, 4. makói felsőkereskedelmi, 5.
Nagyobb fiút cukrász- csongrádi gimnázium. 6. Baross, 7. hódmezővásártanulónak vagy kifutó- helyi gimnázium, 8. szegedi felsőkereskedelmi.
uak felvesz Kalánka
Eredmények: 100 m: 1. Kálmán Felsöipar 11.8, 2.
cukrász. Rudolf tér.
Szóles Csongrád 11.9, 3. Vlay Makó 12, 400 m:
I. Kálmán Felsőipar 56.2, 2. Máhr Tanítóképző
593, 3. Heine Felsöipar 59.4, 800 ra: t . H. Kovács Felsőipar 2:14.5, 2. Heine Felsőipar 2:145,
Bejárónőt délelőttje — 3. Albert TanitőUépző 2316, 200 m: 1. Vlay Makó
felveszünk.
T.ejüzcm, 25,2, 2. Tóvizi Tanitóképző 25.4, 3. v. Székely FelAradi u. 5 sz.
sőipar 25.6, súlylökés: 1. Kovács Tanítóképző
Gvermekszerető
fözö- II.36, 2. Lovas Klauzál 11.16, 3. Mocsay Klauzál
minderest jó bizonyítvánnyal felveszek Hor- 10.94, magasugrás: 1. Szánthó Tanítóképző 167, 2.
váth," Hullám u. 8, I. Dezső Hódmezővásárhely lől, 3.
Székely Fel13.
sőipar 160, gerelyvetés: 1. Énekes Tanitóképző
4137, 2. Vass Felsőipar 43.30, 3. Kovács Tanítóképző 42.54, diszkoszvetés: 1. Kovács Tanítóképző
TÖRT ARANYAT
33.12, 2. Velti Felsöipar 32.53, S. Tompa Baross
és ezüstöt, régi ezüst- 31.48, távolugrás: 1. Kálmán Felsőipar 605, B.
pénzt legmagasabb árSaáathó Tanitóképző 584, 3. Kovács Tanitóképjö
ban vesz
38a
TÓTH órás,
Kárás2 u. 13.
SZÖVETEK. SELYMEK
egvéb ruházati cikkek
kedvező fizetési feltételekkel beszerezhetők
.TRIKÓN:
képviseletnél. Oroszlán
utca 6 (udvarban)

IldLíIdAl&rt
nPbnPmnmtJt

WSEMZ

Délmagyarország
telefonszáma

éjiéi-nappal

1850—1874

teveleit és bé.
jól értétesithett. —
Bélvegkcireskedés, ,
Iskola u. 29. Telefonv
'903.
89

Tizedes mázsa 300 kg.ig olcsón eladó'. Iloítzer S. és Fiánál.

tízlethelviség kiadó —
Petőfi sugárut 10 Tudakozódni" Londoni kór
ut 13b. Hegedűsnél.

bőrkabátját
most. festesse, javíttassa, vízhatlan bőrpuhító festéssel. Kestyü és
retikűl festés szakszerűen készül. CSORDÁS
bőrruhakészitő mester
Sajka u- 14.
147

13-06

Szerkesztésért és kiadásért feleli
BERÉY GÉZA
l'őuzeikesztö,
aDélmagyarország Hírlap- cs Nyomáavállalal Rt.
ügyvezető-igazgatója.

Szerkesztőség: Szeged, Rodolí-tér 6„ !. cm. — ÉjJóforgalmu vidéki .Vá- szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadórosba n. Szegedhez kö- hivatal: Szeged, Aradi-utca 8.. — Telefon (szerzei .rendégi és szá;
kesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-05.
lodá bérbe, vagy elKiadótulajdonos:
számolásra azonnal átadó. Engedély szüksé- Dclmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.
ges. Megfelelő óvadék, kai és
referenciával
rendelkezők
ajánlaiuNyomatett: ABLAKA GYÖRGY körfergegepéD
I kat személyesen a<
Szeged; Kálvária-utca 14„ telefon 10-34
1
le vitéz Süvegh ké
1 -tcsuál (Hid u.).
FelfclG* üzemvezető'; AHaka IslTia,

FILM
Havasi napsütés
(A Belvárosi Mozi bemutatója)
Ez a film csupa sziv, csupa lélek, csupa poézi*.
H u o y a d y Sándor hasonló cimü, uagy sikert
elért színmüve nyomán dolgozták filmre s filmvásznon a cselekmény még hatásosabb, költőibb
és színesebb. A magaslati tüdőszanatórium könynyes-mosohos élete, a gyógyuló és halni készülő
lietegek összetartozása, egymás iránti megértés®
és szeretető s nchánv kitűnő, életteli orvosfigura
teszi érdekessé és életszerűvé a mesét. A cselekmény középpontjában egy haldokló, angyalian bájos, dúsgazdag leány áll. akinek utolsó napjait,
ói-ált; perceit sugározza be és varázsolja széppé
az örök emberi szeretet... Ami ezen tul a mesében megelevenedik, az hamisítatlan, ragyogó,
kristálytiszta és felejthetetlen havasi napsütés, *
hó .és a tüzes 1cnyű nap találkozása, a könny és
nevetés művészi árnyalása.
A tüdőbeteg fiatal leányt T o 1 u a y Klári
játssza azzal a halk hárfaSzólóhnz hasonlatos, fi*
nom és légies szépséggel, kedvességgel, ami a fia*
tal művésznő sajátja, ö a gyorsan olvadó,, feháf
és tiszta hópehely, amely egy pillanatra mcgfürdik az élet napsütésében, ragyogásáhan. Mellett®
T t j r a y Ida a havasi napfény; egészséges, életet adó, harsogóan jókedvet sugárzó. A férfis/bt-eplök közül magasan kiemelkedik R a j n a y Gábor csupasziv orvosfigurája, de kitűnő és méhen
emberi C s o r t o s vezérigazgatója is. P e r c n y i
László, a sítanár kedves szerepet alakítja igen
rokonszenvesen. A neveltetés nagymestere: M á l j f
Gerő is »testére szabott: szerepet kapott a szanatórium képzelt betegében. M a k a y Margit orvosnője művészi alakítás.
Néhány igen szép havasi felvétel és O r s z á g i t
Tivadar mesteri hcgerlüjátéka emeli még a fii®
értékét.

TŐZSDE
Budapesti értektözsdezarlaf. Barátságos hangulatban, élénk forgalommal nyitott a tőzsde. Síivel az ügynökök vételi megbízásokkal érkeztek,
a piacra, már az első kötések szombathoz viszonyítva, magasabb árakon jötlck tétre. A tőzsdéidéi folyamán a kereslet mindjobban fokozódott, a®
irányzat megszilárdult és a részvények árai tovább emelkedtek. Sok részvény jegyzését a nyűgöd forgalom biztosítására átmenetileg felfüggesztették, A tőzsde szilárd irányzattal, a napi
legmagasabb árak körül zárult.. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 244.—, Kőszén 691.—,
Ganz 37.8, Izzó 280.—, Szegedi kenderfonógyár
legmagasabb árak körül zárult
Zürichi dcvizazarlat Fáxis 9.65, London 17.23,
Newyork 431'.—, Milánó 21.71 egynegyed, Berlin
17250, Szófia 4.25, Bukarest 2.—.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai An*
got font — , belga fr. — , dán bor. — , dl-,
nár — ,
dollár 343.00-S50.00, francia frank
— , hollandi forint — , csch-salovák korona
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.43—í1.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250-300, »ev«
— l e u 320-3.40, iira 17.10—17.90, német m á r k i
svéd kor. 71.79-72.70, svájci frank 79.6880.60.
Budapesti termény főzsdezárlat. A terménytőzsdén igen csekély volt a forgalom, az árak váll 0 "
zatlanok maradlak.
Budapesti tóiménytőzsde hivatalos árjegyzéseBuza 74 kg-os 24— rozs 71 kg-on 20.—, sörárpa
k i v á l ó 27.00, L 26.00, sörárpa 2a.—, t a k a r m á n y á r pa 22.—. ipari árpa 68 kg-os 2-t—, zab 41 kg-° 5
22.70. kukorica 1Qü0.'

Csikágöi termény tőzsdezárlat. Buaa alig la*'
tolt Májusra 97 egynyolcad—97, juliusra 98-^"
háromnyolcad, szeptemberre 100. Tengeri sziláidMájusra 74.5, juliusra 76, szeptemberre 76.5. Roz'
jól tartott. Májusra 57 háromnyolcad, juliusra
szeptemberre 60.75.

Friss

sertés fejláb
kilograntonkéni 1*40 P-

kapható a Pick szalámigyár
sőt(sza.part 12, elárusító helyén.

