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taf.tása, ideértve a rögtönzött táncesteket és az
össztáncokat is. A temetés napjáig tilos a zenélés a nyilvános szórakozóhelyeken is, A temetés napján, április 6-án éjféltől 7-én éjfélig
minden nyilvános szórakozóhelyet,
színházakat,
mozikat zárva kell tartani.

Teleki halálának hatásé
Jugoszláviában
Belgrád, április 4. A belgrádi sajtó Hosszú
Cikkekben számol be gróf Teleki Pál tragikus
haláláról. A haláleset a legmélyebb
benyomást
kéltette Jugoszláviában.
A Politika
megállapítja* Hogy Teleki, a tudós, akiben a felelősségérzet olyan nagy/ foka fejlődött ki, a legutóbbi
események és drámai fordulatok hatása alatt
roppant össze. Nagy politikust és egyik legjobb fiát vesztette el benne Magyarország.
A
Vreme szintén hosszú sikkben foglalkozik a
magyar miniszterelnök tragikus elhunytával
és részletesen közli a miniszterelnök életrajzát,
valamint Halálának körülményeit. (Bud. Tud.)

A kormányzó részvéttávirata
Budapest, április 4. A kormányzó ur i néltósága a következő részvéttáviratot intézte
: elhunyt gróf Teleki Pál miniszterelnök özvt^ éhez:
»özv. gróf Teleki Pálné őnagyméltóságának,
Budapest Végtelen szomorúsággal töltött el az a
lesújtó tragédia, amely Magyarországot miniszterelnökétől és egyben legkitűnőbb fiainak egyikétől, engem értékes, hűséges munkatársamtól és támaszomtól és régi jó barátomtól fosztott meg.
Gróf Teleki Pált az utolsó lehelletéig önkinzó lelkiismeretességgel, hazájáért dolgozó államférfit,
a tudóst s mintaembert néhány sorban méltatni
nem lehet. Megörökíti majd egyéniségét és működését hazánk történelme és az általa oly forrón
szeretett nemzet részére őt mindörökké felejthetetlenné teszi. Nagyméltóságodnak és esalád'igjainak Bensőséges és legmelegebb részvétemet és
fájdalmamat fejezem ki, amely érzelmekben oszsozik velem együtt minden masrvar. Horthy Miklós.* (MTI)

Viktor Emánuel* Hitler.
Boris és Mussolini
részvéttávlrata
Budapest, április 4. Viktor Emánuel olasz
Császár és király, Hitler vezér és kancellár, Boris bolgár cár, továbbá Mussolini
olasz kormányfő Magyarország kormányzójának nteleghangú táviratban fejezték hi részvétüket. A
kormányzó ú r őfőméltósága szintén táviratilag
mondott köszönetet.
A kormány tagjaiHoz részvéttáviratöt intézett Filóv bolgár miniszterelnök, Simovics jugoszláv miniszterelnök, Tuka szlovák miniszterelnök és külügyminiszter, Husein
Sirli
egyiptomi miniszterelnök és külügyminiszter,
Ribbentfop
német birodalmi külügyminiszter,
Ciano gróf olasz külügyminiszter.
Konoye
herceg, japán miniszterelnök meleghangú részvéttávifatot intézett Bdrdossy László miniszterelnökhöz- Ugyancsak táviratot intéztek a
Német-Magyaf Társaság nevében Klause-Herstenan tábornok, volt államtitkár és a Nemzetközi Intézet elnöke is.
Részvéttáviratot küldött még dr.
Hosszú
Gyula püspök is. A miniszterelnökségre is az
egész nap folyamán szakad atlannl érkeztek a
részvéttávi rátok, többek között
Glattfelder
Gyula Csanádi püspök meleghangú részvéttávirata. Popov bolgár miniszterelnök, Nincsics
jugoszláv miniszter intézett még részvéttáviratot a kormányhoz.
Budapest, április 4. Gróf Teleki Pál özvegyéhez Hitler Adolf német birodalmi vezér és
kancellár a következő részvéttáviratot intézte:
»Altáfrm nagyrabecsült
férje-urának
elhalálozása alkalmával kérem fogadja szívből jövő részvétem
nyilvánítását."
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Az olasz kormány hivatalos
küldöttsége a temetésen

A pápa részvéte

Róma, április 4,-Montini helyettes
Róma* április 4. Az olasz kormány hivatalos államtitkár felkereste báró 'Apor Gábofl szent
küldöttséggel képviseltei magát gTÓf Teleki Pál széki magyar követet, kifejezésre juttatva előt
miniszterelnök temetésén. A küldöttség vezetője [ te XII. Pius pápa és Maglione
biborós-állam
B u t t i nagykövet, a külügyminisztérium politikai
titkár
mély
részvétét
gróf
Teleki
Pál
miniszteri
osztályának vezetője. A küldöttség péntek este 11
elnök
tragikus
halála
aklamából.
órakor indult Budapestre.

Szeged gyászol

Ma reggel engesztelő szentmiseáldozatot mutat be Sze*
ged a fogadalmi templomban, délben rendkívüli gyász*
közgyűlést tart a törvényhatóság
(A Délmagyarország
munkatársától)
Áz a
mély gyász, amelybe Szeged lakosságát díszpolgárának és országgyűlési képviselőjének',
nagy barátjának, gróf Teleki Pálnak tragikus
halála döntötte, pénteken is nyomasztó hatással ülte meg a lelkeket. De nemcsak a lelkek
gyászoltak, gyászol a szegedi utca is; a lakosok, anélkül, hogy erre külön felszólítást kaptak volna, kitűzték házaikra a gyászlobogót,
így adva bizonyságát, hogy mindenki átérzi
gróf Teleki Pál halálával bekövetkezett veszteség súlyát. A polgármester kiilön is felkéri
azokat a háztulajdonosokat, akik még nem tűzték ki a gyászlobogót, tegyék azt ki az épületek
homlokzatára.
Jelentette a Délmagyarország,
hogy Csütörtökön dr. Tukats Sándor főispán és dr. Pálfy
József polgármester a város közönsége nevében részvéttáviratot küldtek az elhunyt miniszterelnök fiának, gróf Teleki Gézának. Pénteken délelőtt
'
közös táviratot adott fel a főispáv,
és a polgármester a miniszterelnök
özvegyének.
A távirat a következő;
,',özv. gróf Teleki
..

Pálné, Budapest.

Sze-

ged város közönsége és Hatósága mélységűd
részvéttel osztozik Nagy méltóságod fajdal"
mában és hálás szivünkben megörökítjük
díszpolgárunk, országgyűlési képviselőnk;
örökös törvényhatósági bizottsági tagunk
és városunk jóbarátjának el nem múló em"
lékét. Tukats Sándor főispán, PálJjj Józseí
polgármester"
Szombaton reggel 9 órakor a fogadalmi szS*
kosevyházban tartják az elhunyt miniszterelnök lelki üdvéért
az engesztelő szenlmiseáldozatot
A polgármester a rekviemre ezúton hívja
a hatóságokat, testületeket, egyesületeket és
nagyközönséget.
Délben 12 órakor a városházán

a

rendkívüli közgyűlést
tartanak. A közgyűlés színe előtt Tukats fői*
pán p a r t n t á l j a el az elhunyt miniszterelnök''
képviselőt, P á l f y polgármester határozati javaslatot terjeszt elő emlékének jegyzőkönyvi
megörökítésére, majd dr. Széchenyi István o*
szágmozgósítási kormánybiztos a MÉP_ szegedi
szervezet® nevében mond beszédet.
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20 pengőt fizettek a nótákért
a cigánynak.
a mulatság után a nóta-pénzt erőszakkal visszavették
(A Délmagy árország munkatársától)
Vidám
kocsmai mulatság rablási epilógusa
került
pénteken a szegedi törvényszék
Ungváry-tnnácsa elé annak a bűnügynek a sörán, amelynek vádlottjai: Simon Antal kisteleki sertéskereskedő. Kormány Sándor budapesti cipészsegéd, Paták Péter kisteleki napszámos és Horváth István ugyancsak kisteleki napszámos
voltak. Simon Antallal szemben az ügyészség
a rabláson kívül még súlyos testisértés miatt
is vádat emeltSimon és társai december 27-én Kisteleken
a Juhász-féle kocsmában mulattak. Rövidesen
cigányok kerültek elő, akikkel Simon és társai

Körösi Béláné sz. Fodor Erzsébet
maga, családja, valamint rokonsága
nevében mélységes fájdalommal tudatja, hogy szeretett édesanyja

özv. Fabriczky József né

» . Sziklai Regina
életének 85-ik esztendejében hosszas
szenvedés után elhunyt.
Temetése április 6-án. vasárnap d.
e. 10 órakor lesz a zsidó temető cinterméből
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hallgatónótákat húzattak- A cigányoknak egS1!
húszpengőssel
fizettek. Éjfél felé távoztak
Simonék a kocsmából,*mielőtt azonban elmen 4
tek volna, Simon a "Cigányokra: Farkas Jő 4
zsefr® és Farkas Bélára támadt azzal, hogtf*
adják vissza a pénzt. A két cigány nem volt
hajlandó a pénzt visszaadni, mire Simon Faíkasékra támadt és érőszákkal igyekezett
tőlük
a pénzt élvenni. A cigányok azonban erőseb4
beknek bizonyultak, úgy, hogy a küzdelembe
Simon társai is beleavatkoztak. A túlerővel
szemben a Cigányok hamarosan megadták
gukat.
A rablással vádolt Simon Antal és társai *
törvényszék előtt ittasságukkal
védekeztek. X
tanuk vallomásai ntán a törvényszék igazőln'
látta a vádat és ezért Simon Antalt négyhá
napi, Kormány Sándort kéthónapi, P a t a k Pétert egyhónapi,
Horváth Istvánt
egyhónapi
fogházbüntetéssel sújtotta. (1
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Alakításokat modellek után vállalunk. Nem***
Takarékossági és Unió-tag.

