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Junius 14-én elsötétítés* gyakorlatot 
tartanak Szegeden 

10 percig fari a leljes elsölilés 

A 

Próféta étterem 
korthelyiségében ma este sza-
badban készített, nyárson sült 

erdélyi flekken 
cikakáposzta, paprika mártás-
sal, v a r g a b é l e s 

(A Délmagyarország munkatársától.) A légvé-

delmi riasztógyakorlatok után most előkészületek 

folynak a városházán az elsötétitési gyakorlatra. 

Junius tizennegyedikén éíszaka 11 óra után kerül 
sor a város teljes elsötétitésére, az erre vonatkozó 

terveket már kidolgozták. A tervek szerint 14-én, 

éjszaka 11 óra 10 perckor riadójeleket fognak le-

adni öt percen keresztül. Ez lesz a jel az elsötéti-

tésre. Egynegyed 12 órakor részleges elsötétítés 

lesz, ez tiz percig tart, azután bekövetkezik a 

teljes elsötétítés. Tizenegy óra 25 perctől kezdve 

11 óra 35 percig teljes sötétségben le;z a város, 

kikapcsolják erre a tiz percre a villanyáramot, a 

légszeszvilágitást is beszüntetik, úgyhogy az éj-

szakai üzemek is kénytelenek lesznek tízperces 

szünetet tartani. Nem lesz világítás erre az időre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Lázasan 

folyik a munka a kormányzó vasárnapi fogad-

tatásának és a Hősök Kapuja leleplezési ünnepé-

lyének előkészítése érdekében. A Hősök Kapuján 

az utolsó simításokat végzik, kijavítják azokat! 

a hibákat, amelyek az állványok lebontása követ-

keztében keletkeztek, rászerelik a világítási tes-

teket, elvégzik az elmaradt apróbb munkálatokat 

és letisztogatják az épületet. 

Pénteken délelőtt leszedték a Gizella-téri hom-

lokzat szobrairól a ponyvákat, amelyek szomba-

ton könnyebb lepel alá kerülnek és megkezdték a 

kapuval szemben a kormányzó emelvényének épí-

tését. Először, téves méretezés következtében, tul-

közel került az emelvény az épülethez, a hibát 

azonnal észrevették, a már félig kész emelvény fa-

vázát lebontották és néhány méterrel hátrább épí-

tették fel újra. 

Az előkészítő bizottság állandóan tanácskozik, 

hogy a fogadtatás részleteit és az ünnepély prog-

ramját a legaprólékosabban letárgyalhassa. Pén-

teken a késő esti órákban is összeült a bizottság, 

az ülésen résztvett dr. vitéz lmecs György fő-

ispán is, aki az esti gyorssal érkezett vissza Sze-

gedre és magával hozta a végleges programot. 

B e l v á r o s i M o z i Szombat, vasárnap 

Az idény legjobb magyar filmje: 

PESTI MESE 
P á g e r , T u r a y , D o b o s A n n i , B é k á s s y stb. 

Széchenyi Mozi Szombat, vasárnap 

Történet az emberiség legnagyobb jótevőjének 
küzdelmes életéből. Fősz. P A U L M U N I . 

K o r z ó Mozi Szombat, vasárnap 

HAVI 200 FIX 
J á v o r , P á g e r s lb . 

a kávéházakban, a klinikákon és a kórházban sem, 

ezeken a helyeden pótvilágitásról kell gondoskod-

ni. Az ablakokat még ilyen világítás esetén is be 

kell függönyözni, hogy fényforrás ne vetődhessék 

ki a teljes sötétségben lévő uccákra. 

Intézkedés történt arra nézve is, hogy a tel-

jes elsötétítés idején megerősített rendörlétszám 
ügyeljen fel Szegeden a rendre. Külön ellenőrzik, 

hogy a szórakozóhelyek és a magánháztartások 

pontosan betartsák az elsötétitésre vonatkozó uta-

sításokat. 

Az elsötétitésre szánt tízperces idő eltelte után 

5 percen át ismét megszólaltatják a szirénákat, 

jeléül, hogy ismét lehet világítani, a légi veszély-

elmúlt... Az elsötétítés! juliusban megismétlik. 

A kormányzó a program szerint vasárnap reg-
gel kilenc ómkor érkezik Szegedre. Az állomá-

son ünnepélyes fogadtatás lesz. A kormányzó a 

délelőtti órákban meglátogatja az ipari vásárt, 

féltizenkeítőkor érkezik a Hősök Kapujához, ahol 

ekkor megkezdődik az ünnepély. 

Az ünnepélyne.. számos budapesti vendége is 

lesz, a kormányt Hóman Bálint kultuszminiszter, 

dr. Szily Kálmán és Tasnády Nagy András ál-

lamtitkárok képviselik és értesülésünk szerint va-

sárnap Szegedre érkezik Józsf főherceg is, aki 

mindig közeli kapcsolatot tartott fenn a szegedi 

honvédekkel. 

Rassay Károly szombaton 
Szegedre érkezik 

Rassay Károly, Szeged Országgyűlési képviselő-

je, aki a várostól meghívót kapott az ünnepélyre, 

szombaton az esti órákban autón érkezik Szeged-

re és szintén résztvesz a vasárnapi ünnepélyen. 

Rassay, akit szegedi pártjának vezetősége ünne-

pélyesen fogad, a szombat estét a pártvezetőség 

körében tölti és vasárnap délután utazik vissza 

Budapestre. 

A rendőrség felhívása 
az uccák rendjéről 

Dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, a szegedi 

rendőrség vezetője á vasárnapi ünnepségekkel 

kapcsolatosan az alábbi felhívást adta ki: 

A szegedi rendőrkapitányság" vezetője felkéri 

Szeged közönségét, hogy a kormányzó látogatása 

, alkalmával rendezett ünnepségek rendjének biz-

I tositása érdekében legyen segítségére a rendőr-

hatóságnak oly módon, hogy a kiadott rendőri 

intézkedésekhez pontosan alkalmazkodjon, a szol-
gálatban lévő rendőrtisztek és az őrszemélyzet 
figyelmeztetésének, útmutatásainak mindenben te-

| gyen eleget, mert csak. a közönség jóindulatu tá-

mogatása mellett lesz képes a rendőrkapitány-

ság feladatának megfelelni. Különösen felkéri a 

közönséget arra, hogy ne kísérelje meg a kor-
donnal lezárt utvonalakon való áthaladást, mert 
ez kihágást képez és büntetést von maga utan. 

A rendőrkapitányság gondoskodott arról, hogy 

a közönségnek szabad mozgását a legszüksége-

sebb mértékben korlátozza, az egyes útkereszte-
ződéseknél át fogja bocsájiani a közönséget bi-
zonyos időközökben. A lezárt úttesten való átha-

ladáshoz tehát az egyes útkereszteződéseknél áll-

jon. fel és várja meg türelemmel, mig az őrszem-' 

nek az áthaladásra jelt adnak. Másutt, mint út-
kereszteződésnél, saját érdekében senki ne kísé-
relje meg az áthaladást. 

Kéri továbbá a rendőrkapitányság azokat, akik-

nek a fogadáshoz, vagy a Hősök Kapuja előtt 

rendezett ünnepségekhez meghívójuk, vagy belépő 

jegyük van, azt feltétlenül vigyék magukkal és 

az ellenőrzést végző rendőrtiszteknek felszólítás 

nélkül mutassák fel, mert jegy nélkül senki sem 
mehet be a lezárt területre. 

Bejáratok a Hősök Kapuja előtti ünnepségre 
a következő helyeken lesznek: a Belváros felől ér-

kezők a Jókai-uccán és Zrinyi-uccán át a Zrinyi-

ucca torkolatában lévő bejárónál, Alsóváros és 

a Tisza Lajos-körut felől érkezők részére az OTI 

székházával szemben lévő háznál és a Tiszapart 

felől a Horthy-internátus mellett. Fogatokkal és 
gépkocsikon érkezők csak az OTI-val szemben 

szállhatnak le, a sarkon tul a Szentháromság-uccá-

ban és a jármüvek az OTI-székháznak a Szent-

háromság-uccai része előtt várakozhatnak. 

Végül figyelmezteti a rendőrség a közönséget, 

hogy helyét a pályaudvaron történő fogadásnál 

reggel háromnegyed 9-ig, a Hősök Kapuja előtti 

ünnepségnél egynegyed 12-ig, a diszebéden pedig 

egynegyed 2-ig okvetlenül foglalja el, mert ezen 

időkön tul senkit sem lehet az ünnepségek szín-

helyére bebocsájtani. 

Vizsgálat 
a diákizgatás ügyében 
Budapest• május 28. A politikai világot még 

pénteken is foglalkoztatta az a leleplezés, amelyet 

Andaházy-Kasnya Béla a képviselőházban a Fáy 

András-gimnáziumban folyó izgatással kapcsolat-

ban tett. A diákok egyrésze »Héjják«, másik ré-

sze 2>Sólymok« név alatt szervezkedett, egyi-

kük horogkeresztet, a másik háromszöget viselt 

jelvényként. A diákok ugv tüntették fel a dolgot, 

mintha baj esetén számíthatnának lióman kultusz-

miniszter jóindulatára. Az ügyben megindították 

a vizsgálatot és azt a kultuszminisztérium foly-

tatja le. Amennyiben ugy látnák, hogy iskolán" 
kívüli rendészeti kérdésekről is szó lehet, az ecset-

ben a belügyminiszter is beleavatkozik az ügybe. 

Hóman kultuszminiszter az ügyben pénteken a 

következő nyilatkozatot tette: 

•— Mihelyst a konkrét adatok tudomásomra 

jutnak, nyomban megindul a vizsgálat és enr|cts 

eredménye után döntök a kérdésben. Ha bármi-
féle politikai irányú agitáció folyna, a legszigo-
rúbban fogok eljárni, amint azt eddig is tettem. 

Uj férfi kerékpár 75 5 0 ! S f f t f o 
Azonkivüi raktáron tartok e sőrendü eryártmánvu 
KUhne női és férfi kerékpárokat! Rész'etre is. 
Un'ó könyvecske érvényesi Javításokat filléres 

árakon vállalok 1 Schön H e n r i k , Tisza L. korút 
37. (Református palotai 

A kormányzó 
vasárnap reggel érkezik Szegedi 

a Hősök Kapuja ünnepélyes felavatására 

József főherceg, Hóman kultuszminiszter, Rassay Karoly 
az ünnepségen 

GyemeHniiaraiiatás 
E h n f t t M i M ! 

Magaslati klíma, teljesen pormentes 
3000 hold tölgy és fenyőerdőben, kitű-
nő ellátás 10 éven felüli leányok és 
fiuk részére, felügyelettel ,német tár-
salgással. Felvilágosítást a fürdőigaz-
gatóság, Erdőbcnye nyújt. 357 


