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Vasárnap megalakult 
a Légvédelmi Liga 
szegedi szervezete 
„"Repülőtámadás" a városőáxa ellen 

(A Délmagyarorsz<ig munkatársától.) Va-

sárnap délután a városháza közgyűlési ter-

mében megalakult a Légvédelmi Liga szegedi 

csoportja és s-egedi kerülete. Az alakuló 

közgyűlésre Szegedre érkezett a l'ga országos 

vezetősége, "cm különben Józscf főherceg, 
akinek nevéhez fűződik a liga megalakulása. 

A közgyűlést. 

repülőtámadás 

vezette be Négy óra tájban ha r om repülő-

gép intézett támadást a városháza tornya 
ellen. A gépek „á lbombákka l " szórták tele a 

városháza környékét. Megszólaltak a villa, 
mosszirénák (amelyeknek ha"gja még most, 
eem kielégítő), a segédszolgálatos csapatok 

percek alatt, a helyszínen voltak. A botmba-

támadásnak rengeteg nézője akadt, 

A gyakorlat, alatt, érkezett meg a városhá-

zára József főherceg és kísérete. A főherceg-

nél először vitéz Méreg László altábornagy. 
vegyesdandárparancsnok jelentkezett, ma jd 

Pintér Ferenc nyugalmazott tábornok, végül 

Horváth István tűzoltóparancsnok jelentette, 

bogy 300 légoltalmi Segédszolgálatos fél-

szerelten kivonult a gyakorlatra. József fő. 

Lerceg ezután elvonult a kivezényelt csapatok 

előtt. 
Négy őra után megkezdődött a városháza 

nagytermében 

az alakuló közgyűlés, 

amelyen megjelent dr. .GMt fe l de r Gyula 

csanádi püspök, vitéz Méreg László altábor-

nagy, vegye5dandárparancsnok, dr. vitéz 

Imecs György főispán, dr. Pálfy József pol-

gármester, dr. vitéz Shvoy Ká lmán altábor-

nagy, begavári Back Bernát, felsőházi tag, 

Pefóczy István nyugalmazott, repülőezrede5, 

Silley Antal tábornok, dr. Buócz Béla rend-

'őrfőkapitányhelvette5, dr. Konczwold Endre, 

az ítélőtábla elnöke és még sokan mások. 

A gyülcst, a Szegedi Dalárda é5 Oratórium 

Egyesület nyi tot ta nieg a Hiszekegy cjének-

lésével, ma jd Pintér Eercne tábornok mon-

dott beszédet, amelyben azt hangoztatta, 

hogy a légvédelemről szóló tőrvény rendelke-

zései megadják a lehetőséget az ellenséges 

légitámadások ellen való védekezésre. A vé-

dekezésnek kétféle módja van: cselekvő véde-
kezés, amely a honvédség feladata és 

a passzív védekezés, a légoltalom, 

aniely a polgárság védelmét szolgálja. Az 

erről való gondoskodás a polgári lakosság 

feladata. Ezt a célt kívánja szolgálni a Lég-

védelmi Liga. Ismertette ezután részletesen 

a liga feladatait és munkásságát. A liga leg-

első feladatának tekinti, bogy a társadalom 

legszélesebb rétegeit, i.s kiképezze és kioktas-

sa annyira, hogy a társadalom mindé11 tagja 

önmagának, hozzátartozóinak légoltalmáról 

gondoskodhassék és ezzel a z OfSzág egy üt;-

»RAPID«ma9ánjellegü 
b é r a u t ó v á l l a l a t 
vidéki és turautakra m°dcrn és kényelmes 
1600-os Fiát luxusautóval fuvarozást vállal 
megegyezés szerint. Városban óránkint P 3.— 
temetőbe óránkint P 4 Megrendelhető éjjel-
nappal CENTRAL-GAKAGE, telefon 17-35 sz. 

te5 légoltalmát is eredményesen szolgálhassa. 

Az elnöklést ezután dr. Pálfy József pol-

gármester vette át és meleg s z avakkal üdvözp1-

te József főherceget, akinek az egész város 

szeretetét tolmácsolta. Köszöntötte a polgár-

mester a megjelent előkelőségeket és a nagy-

számban jelenlévő ifjúságot. Nagy érdeklődés 

előzte meg 

József főherceg 

felszólalását. A főherceg azzal kezdfe beszé-

dét. hogy Szegeden mind ig meghatottság lóg-

ja el, amikor a világháború hős szegedi ka-

tonái jutnak eszébe. Beszéde további során 

azt fejtegette, hogy rendkívül fontos a lég-

oltalmi kiképzés. Magyarország fontos cent-
rumban fekszik és cgy eset,leges légitámadás 

hatalmas riadalmat, pusztulást kelthetne, h a 

készületlenül találna bennünket, viszont a 

liga fegyelcmi-e ncvcli t a g j a i t . 

Orosz Béla nyugalmazott ezredes felolvasta 

a liga alapszabályait, amelyet a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadott, ezzel egyidejűleg 

megalakult a Légoltami Liga szegcdi kerülete 

és szegcdi csoportja. Ezután következett 

a tisztikar 

megválasztása, amely a következő: a szegedi 

kerületi elnök: Pintér Ferenc, kerületi alel-

nök Fodor Jenő nyuga lma zot t polgármester* 

helyette5. tb. kerületi elnökök: dr. Glattfelder 
Gyula, vitéz Méreg László, Purglg Emil , dr. 

Konczwald Endre, t i tkár: Gróf Dezső. A sze-

gedi csoport elnöke dr. Pálfg József polgár-

mester lett . ügyvezető-alelnök: Orosz Bé'a 

nyugalmazott ezredes, fb. csoportelnökök: 

vitéz dr. Imecs György, dr. Shvoy Ká lmán , 

begavári Back Bernát, dr. IIunyadi-Vas 
Gergely. 

Ezután Pintér Ferenc tábornok mondot t 

székfoglaló beszédet, amelyben ismprfotfe a 

liga szervezetét, feladatait, törekvéseit, ame-

lyek között, szerepel többek között, az is, 

bogy a szegényebb néposztály számára m in . 

inővóhelyet léte5itenek. gázálarccal lássák el 

őket, é-s gondoskodjanak a gázálarcok köz-

ponti tárolásáról ls. Beszéde végén megemlé-

kezett Horthy Miklós kormányzóról, Józant 

főhercegről, m in t a légvédelmi esznic felvetői-

ről, m a j d a magva r nőkhöz intézett felhívást 

amelvben azt kérte, hogv a nők serkentek 

férieiket. fiaikat a légoltalmi munkásságra. 

Az alakuló gvüles % polgármester zárósza-

vaival és a da]árda Himnuszával ért véget. 

elsőrendű kivitelben, 

olcsó árban készit 

Kálvin lér 2. szám. Reformáfus-

paiota. Festéküzlet 

Szobafestést mázolást 
Szaiió István festomesier 

Rendkívül siker kiséri a jubiláris 
ipari vásárt 

Negyedik naPja fart' a jubiláris szegcdi 
ipari vásár, — egyhangú a vélemény, ilyen 
ez'nes, változatos a kézműipar, háziipar, 

iparművészet é s népművészet m inde n ágát 
f e l e l ő e n nagys z abásu még nem volt a vá-
sár. Nemcsak a kiál l ított áruk c]$őrangusá-
ga, hanem az elhelyezés ötletessége é5 »z 
ügyesen kihasznált térhatások egyaránt fej-
lődést muta tnak . A sikert a legjobban a z bi-
zonyítja, hogy az első három napon több, 
mint húszezren látogatták a vásárt, közel 3 
czpr idegen érkezett az 50 százalékos utazás1 

kedvezménnyel, ezer körüli fülére5 u ta s jött 
a S z O V vonaláról és külföldi rendszámmal 
ellátott autó több m in t száz, belföldi három-
százon felül érkezett a 12 zsúfolt autóbuszon 
kivül. Sokszáz utas érkezett a kisvasút és az 
autóbuszok igénybevételével. 

A nagy érdeklődés és a lelke5 támogatás 

megnyilatkozott a vásáron történt eladások-
ban is. Készpénzvásáriás több, min t harminc-

ezer pengő értékű történt, megközelítőleg 20 

ezer pengő értékű a lekötött eladás és sok-

ezer pengő értékű a komoly érdeklődés. 

A jub i lá ló vásárt elárasztják az ország 
minden részéből üdvözlő levelekkel, távira-
tokkal, a megbecsülésnek eze rnyi megnyilat-
kozásával. Ezek közül is kiemelkedik a Gyár-
iparosok Országos Szövetségének megemléke-
zése. Éber Antal budapesti kamarai elnök, 
Scsztina Nagybákay Jenő debreceni kamarai 
elnök és a többi kamarák elnökeinek üdvözlő 

levele. Jun ius 12-éro filléres vonatot szervez-

nek Debrecenből ki indulva, bogy ezzel is do-

kumentál janak a vidéki városok tcstvéri szö-

vetkezésének gondolata melleit . 

Vasárnap egyébként 

több filléres vonat érkezik a vá-
sárzárásra. 

Budapestről két vonatot 4f kocsival indit a 

Máv. Ezekre a vonatokra útközben n 0 m lehet 
felszállni. A vásár vezetőségének kérelmére 
a Máv. igazgatósága megengedte. hogy a 

Cegléd—Nagykörös—Kecskemét ál lomásokon 
felszállani kívánók a debreceni vonatra száll-
hatnak fel, amely Hajdúszoboszlón, Kábán , 
Püspökladányban, Karcagon, Kisújszálláson, 
Törökszent,mjklóson ég Szolnokon ve-sz fel 
utasokat. Filléres vonat érkezik ezenkívül a 
SzCsV vonalairól ismét, va lamint Sarkadról 
gyulai, békéscsabai, csorvás1 és orosházi fel-
szállással. 

A 100 eszíendős csizmadia 

A vásár vezetősége kedden megható levelet ka-
pott Szeghalomról, a százesztendős csizmadiames-
ter, S o m o g y i Lajos 70 éves leányától. .,Száz 
éves édesapám — irja többek között özvegy Ki-
rály Lajosnc, — nagyon szeretne Szege.drc menni, 
köszönjük is megható figyelmességüket, dc saj-
nos, nem mehetünk, mivel hogy édesapám nélkü-
lem már egy lépést sem hajlandó tenni, én pedig 
nem tudnám ugy Szegeden ellátni, ahogy itt meg-
szokta. Én is hetven éves vagyok, nem vállalkoz-
hatunk ilyen hosszú útra, bárha az édesapám na-
gyon rajta lett volna, hogy elutazzunk, dc 'iz 8 
szigorúan megszokott életrendje a pontos étkezés 
és korai lefekvés aligha valósitható volna meg 
Szegeden, talán még fenn is maradna tovább, ami 
terhes lenne neki és igen megtörné. Kérjük tehát, 
szíveskedjenek ugy venni, mintha nagyon megtisz-
telő meghívásuknak eleget tett volna, ő meghaló 
szeretettel gondol azokra, akik életének ezt a nagy 
örömét okozták. Száz esztendős édesapám -i Min-
denható áldását keri a Szegedi Inari Vásárral 


