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Klauzál tér 3 
Viili gyakorlatra hivott be egy tartalékos és 
rgv póttartalékos korosztályt, kiegészítve a 
különleges fegyvernemekhez heoszhilt tarta-
lékosokkal, Ezt az intézkedést az lette szük-
ségessé, hogy a tartalékosoknak alkuimat ad-
janak az újonnan bevezetett fegyverek hasz-
nálatának begyakorlására éppen ugy, mint azt 
más államokban telték. Egyidejűleg fegyelem-
mel voltunk arra a követelményre, hogy a 
jelenleg nem elegendő szánni hadsereg lét-
számát felemeljék és a mai mozgalmas idők-
ben az állam nyugalmát, rendjét és biztonsá-
gát szavatolják, valamint megakadályozzanak 
minden további incidenst, amelvek a köz-
társaság bizonyos részein lejátszódlak. 

A Cseh Távirati Iroda illetékes helyről a 
következő felvilágosítást kapta: 

- Mint az a hivatalos jelentés szövegéből is 
kitűnik, a nemzetvédelmi minisztérium olvan 
intézkedéséről van szó, amelyet a jelentésben 
felsorolt okok tesznek szükségessé és igy nincs 
szó semmiféle mozgósításról, amelyhez magú-
tól értetődően a nemzetvédelmi minisztérium 
intézkedése nem elegendő. 

Tilos minden felvonulás 

Prága, május 21. A cseh' kormány minden 
vasárnanra tervezett felvonulást, vagy tünte-
tési betiltott. 

A feszült helyzetre való tekintettel a kor-
mány tagjai szombaton 

rendkik üli minisztertanácsra 

ívűitek össze, estére általános gviilekezésl 'és 
felvonulási tilalmat léptetlek életbe. Elhatá-
rozta a minisztertanács, hogy további intéz-
kedésig permanenciában marad. 

Nyugalom a határoknál 

Páris, május 21. Az Havas Iroda prágai je-
lentése szerint a szudétanémet vidékeken a 
benyomás az, hogy a hangulat nyugodt A 
rseb csapatok megjelenése nem váltott ki re-
akciót. Honiéin pártja nagv fegyelemről ta-
núskodik. A német határátlépéseket szigorúan 
ellenőrzik. Az uttesteken jármüveket állítot-
tak keresztbe. 

Cáfolják a lengyel 
csapatössxevonásokai 

London, május 21. A londoni lengyel követ 
rátolja azokat a híreket, mintha a cseh határ 
közelében lengyel csapatokat vontak volna 
üss/e. Ugyancsak cáfolja, hogy Rydz Smigli 
tábornok a halár közelében tartózkodik. A kö-
vet kijelentette, felhatalmazták annak közlésé-
rc, hogy ezek a hirek teljesen alaptalanok. 

d sxudéianémet párt 
kiküldöttei Hodxsa 
miniszterelnöknél 

Prága, május 21. Mint illetékes helyről közlik, 

Frank szudétanémet képviselő a miniszterelnök 

meghívására és a szudétanémet párt vezetőcégének 

három nap óta együtt lévő politikai bizottsága 

megbízásából a Csehszlovákia minden részéből ér-

kező hirek alapján ma felkereste Hodzsa, miniszter-
elnököt. 

Frank képviselő felhívta a miniszterelnök figyel-

mét arrw, hogy a tartalékosok behivdta és a kato-

nai hatóságoknak ezzel kapcsolatos további in-

lézkPdé8el a lakosság körébrn olyan hangulatot 

idéztek fel, amely labilitásánál fogva veszélyt fe-

leid. Ki fejtet le, hogy teljesen tévesnek tekinten-

dők a hivatalos cseh szerveknek az u felfogása, 

Llaáó sUrgoscn. megbízásból 0 sze-

mélyes ezu*i cvöeszKöz. 12 személyes 

alpacka eiöeszhöz. brlllláns és gyé-

mánt gyUrUK. tliggök, arany Kar és 

X'Jk Tóíh árás,Kárász u.1?. 

hogy a megtett rendszabályok a rend és a nyuga-

lom fentartásdt szolgálják. Ellenkezőleg, ezek az 
intézkedések fokozzák a lakosság feszült hangula-

tát. Etekintetben a képviselő különféle tényekeit 
hozott a miniszterelnök tudomására. A képvi elök 
követelték az alkotmányos helyzet helyreállítását, 

ami egyúttal előfeltétele lenne, hogy a szudéta-
német párt közreműködjék a uyugaloiu és a béke 
biztosításában, r 

A szudétanémet párt képviselői ezenkívül kü-
lönféle rendszabályokat követeltek. Azt kívánták 

továbbá, hogy tegyék lehetetlenné az égeri ese-

mények megismétlődését és teljes mértékben to-

rolják meg a két szudétanémet halálát. 

Honiéin Hitlernél 

Prágai jelentés szerint I I c n l e i n , a szude-
tariémetck vezére szombaton, vagy vasárnap 
Obcrsalzburgban felkeresi Hitlert. 

Cseh hivatalos helyen megcáfolták azt a hí-
resztelést, amely szerint Németország ultimá-
tumot intézett volna a prágai kormányhoz. 

Hivatalos jelentés 
ax égeri halálos aiférról 

Prága, május 21. Hivatalosan jelentik: 
„Égerből Goldbergbe vezető országúton a ko-
ra reggeli órákban sajnálatos esel történt, 
amelynek során két ember a maga hibájából 
élrtét vesztette. Ezen az uton gyanús körülmé-
nyek között haladt egy motorkerékpár, anie-

, Vasarnap, f9l>8. május 7 1 . 
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lyen két ember ült . A kerékpáron ülőket egy 
rendőrőrszem arra szólította fel, hogy á l l j a nak 
meg, A két ember a felszólításra n em hal lga-
tott, ellenkezőleg, egyenesen ráhajtott motor-
kerékpár jáva l a rendőrőrszemre, ugy, hogy az 
kénytelen volt félreugrani , máskü lönben el-
gázolták volna. Ezért az őrszem puskáva l rá-
j u k lőtt. A lövések a kél kerékpározót eltalál-
ták. Az egyik rövidesen meghal t , a más ika t 
átvitték uz égeri kórházba, kevéssel beszállí-
tása után szintén meghalt. Az ügyben szi-
gorú vizsgálatot indítottak meg." 

Benes Csehorsxág 
kritikus óráiról 

Prága, május 21. B e n e s elnök Taloihar 
tett látogatása alkalmával ezeket mondotta^ 

— Az á l l am m a nagyon kr i t ikus p i l lanatokat 
él át, a legkomolyabbakat a háború bcfcjczJ j 
óta. Ezért ugy kell viselkednünk, hogy min.' i 
korábbi hibát és tévedést kerül jünk. Ez azt je-
lenti, hogy meg kell óvnunk a nyugalmat és 
erős idegeinket. Világos célunk legyen, hogy, 
elkerüljük a meghasonulást amennyire lehet-
séges, hogy a felépült állami és nemzeti egy-
séget ez nc veszélyeztesse. 

Benes utalt ezután arra, hogv az utóbbi két 
évben kifejtette azt a reményét, hogy a há-
borút el lehet kerü ln i és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy el is fogják kerülni. 
Benes kiemelte ezuiún a francia-brit egyet-
értést s kifejezte azl a reményét, hogy a fran-
cia-olasz közeledés ügyében folyó tárgyalások' 
megnyugvásra fognak vezetni. Az európai 
helyzet további fejlődését bizonyos remény-
séggel lehet megítélni. Ezt különösen hangsú-
lyozni kívánja Csehszlovákiára nézve, mégha 
ez az állam, mint egész Európa, továbbra is 
kiéuiti állami védelmét. — népességét és füg-
getlenségét a végső következetességig meg 
akarja védeni és az a meggyőződése, hogy meg 
is fogja védeni. 

az alsóvárosi Mátyás-templom 
felszentelésének részletes 

programja 
(A Délmagyarország munkatársi'ól.) Most bo- i 

csájtották ki a meghívókat arra a nagyszabású 

ünnepélyre, amelynek keretében dr. Glattfelder 

Gyula megyéspüspök pünkösd vasárnapján fel-

szenteli a restaurált Mátyás-templomot. 

A meghívó első oldalát a nevezetes alsóvárosi 

kegykép reprodukciója diszitl. A második oldalra 

nyomták a meghívó szövegét, amely igy szól: 

»A Szent Fcreiic-rcnd szegedi Havi Bol-

dogasszony, népszerűen Mátyás-temploma az 

Alföld legnagyobb és legszebb középkori mű-

emléke. Istenáldotta művészek avatott keze 

tette egyedülállóan széppé és az ájtatos hivők 

ájtatos szeretete övezte körül a csodatevő 

kegyhely glóriájával. A csanádi püspök ur 

őnagymcltósága, a magy. kir. kultuszminisz-

térium és Szege-d szab. kir. város támogatása, 

valamint Szeged lakosságának áldozatkész-

sége tette lehetővé a templom restaurálását, 

umelynek folyó évi junius hó 5-én, pünkösd 

vasárnapján, Hollós Mátyás születésének 500. 

és első Szent István királyunk megdicsőülésé-

nek 900. esztendejében megtartandó felszen-

telést ünnepélyre tisztelettel és szeretettel 

meghívják a üzent Ferenc-rend szegedi rend. 

háza és a Szegcd-Abóvárosi róni. kat. egy. 

házközség.© 

K kővetkező oldal az ünnepély sorrendjét kőzd. 

Délelőtt 10 árakor a templomban szentmise lesz, 

majd szentbeszéd, tartja a megyéspüspök, utána 

egyházközségi diszgyülés a templom előtti téren. 

A diszgyülés az énekkar Hiszekegyével kezdődik. 

P. Schneider Vencel házfőnök megnyitó beszédet 

tart, az ünnepi beszédet dr. Pálfy József polgár-

mester mondja, a záróbeszédet a megyéspüspök. 

A diszgyülés a pápai és a magyar Himnusszal feje-

ződik be. A meghívónak ezt az oldalát a Mátyás-

templom képe diszi'.i, a negyedik oldalát ccdig a 

Nemzeti Emlékcsarnokban lévő Má'.yás-szobor 

képe. 

Dorozsma főszolgabírója: 
dr. Dósa Endre 

v 
Szentes, május 21. Csongrád vármegye törvény-

hatósága szombaton tartotta közgyűlését. Ezalka-

lonunal került betöltésre a dr. vitéz Bonczos Mik-

lós csongráduiegyei főispánná történt kinevezésével 

megüresedett vármegyei tiszti főügyészi állás és 

dr. Dósa István alispánná történt megválasztásá-

yal a dorozsmai főszolgabírói állás. A közgyűlés 

tiszti főügyésszé dr. Pataky Tamás szentesi ügy-

védet, dorozsmai főszolgabíróvá pedig dr. Dósi 

Endre vármegyei főjegyzőt, Dósa István alispán 

tcstvéröccsét választotta meg. 

Ax idö 
A Mclcorolo^iui Intézel jelenti este 10 

órakor- I d ő j ó s l a t : Élénkebb szél, 
sok helyen eső és z ivatar, a hőmérséklet 
nyugat felöl s ü l j ed . j 
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