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Telehf, Pál emlékezete
a MÉP értekezletén
Budapest, április 7. A Magyar Élet Pártja
hétfőn délután vitéz Lukács Béla országos elnök elnökletével pártértekezletet tartott, amelyet a tragikos körülmények között elhunyt
miniszterelnök és pártvezér emlékének szentelt.
'Az értekezleten a párt vezérei, a felsőház tagjai, valamint a főispánok igen nagy számban
jelentek meg. Vitéz Lukáes Béla országos elnök, a párt minden tagját eggyéfogó fájdalommal és mély megrendüléssel köszöntötte az
egybegyűlteket, akik az országos elnöknek már
az első szavalnál felállottak és kegyeletük jeléül állva hallgatták végig az elnök megemlékezését. (MTI)

Iliéikor clctbclcpclf a ngárl Időszámítás
Budapest, április 7. A minisztérium hétfőn kozó rendelet a Budapesti Közlöny keddi száma
kiadott rendeletével a nyári időszámítást hét- közli. Tehát a nyári időszámítás hétfőn éjszafőn, április 7-én éjjel 23 órától kezdődően élet- ka életbelépett.
beléptette. A rendelet értelmében április 7-én
Budapest, április 7. X MAV igazgatósága
éjjel az órákat 60 perccel, azaz egy órával előbb- közli, hogy a 8-ra hajló éjjel 0 órától a MlVre kellett igazítani- A minisztérium felhívja riál is a nyári időszámítás nyer, alkalmazást.
az összes hatóságokat, közületeket, intézménye- Az órát 23 órakor egy órával előreigazították,
ket, ée a nagyközönséget, hogy minden további A budapest—szegedi vonat a budapest-nyugati
írásbeli rendelkezés bevárása nélkül éjjel 23 pályaudvarról 21 órakor indul és ide 6 óra 22
órakor óráit 2i órára igazítsa előte. A vonat- perckor érkezik. (MTI)

1 felsőház és a képviselőház
kegyeleti ülése

Dr. Buócz Béla*
Szeged légoltalmi parancsnokának
felhívása a város közönségéhez
Teljes fegyelmezettséggel be k e l l tartani a l é g v d e l m i előírásokat, az
ó v ó h e l y e k e t esek a riadó elmulta után szabad elhagyni - A k ö n n y e l m ű
fegyelmezetlenséget szigorúan büntetik

(A Délmagyarország munkatársától) Vasárnap délben vált ismeretessé, hogy a honvédelmi miniszter az egész ország területére elrendelte a honi légvédelmi készültséget. Nemsokkal később dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes, Szeged légoltalmi parancsnoka hirdetményt adott ki, amelyben ismertette a
honvédelmi miniszter rendeletét. Amikor a
sárga színű falragaszok a szegedi utcákon
megjelentek, azonnal megváltozott a város
képe. A légoltalmi parancsnokság mellé beosztottak, légoltalmi segédrenejőrók, iürgelábu
cserkész- és leventehirvivők azonnal jelentkeztek állomáshelyeiken.
Azonnal megkezdte működését dr. B u ó c z
Béla főkapitányhelyettes, légoltalmi parancsnok vezetese mellett a légoltalmi parancsnokság is. A légoltalmi parancsnoksagon rendőrtiszteken, szakembereken és orvosokon kivül
Budapest, április T. A rendkivüli helyzetre nyomban elfoglalták helyüket a telefonisták
való tekintettel a kormány hozzájárult abboz, is. Vasánap este 7 éra után
hogy az 5 4 3 0 - 9 4 0 . M. E. és az azt kiegészitő renpróbariasztás
deletekben foglaltaknál magasabb áron vásárolhat a Futura búzát, rozsot, kétszerest és zabot,
illetve tengerit Ennek alapján a Futura a meg- volt Szegeden. A városháza szirénájának a
határozott feltételek mellett állam! árkiegészí- bugását pillanatok alatt átvették a gyárak
tést ad a termelöknek. Az árkiegészítés összege szirénái, megszólaltak a harangok, a forgala buza, rozs és zab métermázsája után 2 pengő 50 mas utcák* kiürültek. Ez a próba* iadó csak
fillér, a tengeri után 2 pengő 30 fillér. Az árki- néhány percig tartott
egészítés csak azok után a tételek után fizetenSzeged lakossága
dő, amelyeket a gazda legkésőbb f941. április
hétfőn délelőtt
W-ig kiad. Az árkiegészítés fizethető nemcsak az
56 k a t holdon felüli gazdáktól igénybevett és
április 30-ig eladásra kerülő termények után js. a rádió utján értesült a légiveszélyről. 'A ráAz árkiegészítés elsősorban az igénybevett, de le dió, amely éppen a tragikusan elhunyt gróf
temetéséről
nem szállított termények gyors és zavartalan át- T e l e k i Pál miniszterelnök
adása és ennek során felmerülő költségek megta- adott helyszíni közvetítést, megszakította adását és az Országos Légvédelmi Központ értekarítása érdekében kerül kifizetésre,
sítette a légiveszélyről az egyes légoltalmi körzeteket. Alig hangzottak el az Országos Légvédelmi Központ közlései, Szegeden megszólaltak a szirénák, néhány pillanat múlva szerb
gépek jelentek meg Szeged fölött. A napközben
elrendelt ötszöri riasztással és a város közönségének a légitámadás idején tanúsított magatartásával kapcsolatban kérdést intéztünk

Budapest, április 7. Kedden délelőtt 11 Őratör a képviselőház, délben pedig a felsőház
tart ülést, amelyet gróf Teleki Pál emlékének
szentelnek. A két ház gyászülése után a Magyal Élet Pártja a képviselőházban értekezletet tart és azon Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter is megjelenik a kormány tagjaival- (MTI)

Két pengőn felüli árkiegészítés
az április 30-ig eladásra kerülő
gabonanemüek után

Tíz évről 6 évre, szállította !e
a tábla a dorozsmai halálos
verekedés tettesének büntetését

dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes,
(A Délmagyarorazág munkatársától) Halálos
légoltalmi parancsnokhoz,
kimeneteli verekedés történt az elmúlt év tavaszán Kiskundorozsmán. Kovács Márton napszá- aki a következőket mondotta, illetve a követmos a kéeő esti órákban az egyik vendéglő ajta- kező felhívást intézte a város polgárságához:
— Meglepő volt számomra — mondotta
jában összetalálkozott D u d á s Mátyás napszá—, hogy Szeged lakossága a légiveszély
mossal, aki vásárból Jövet, tért be a kocsmába.
idején milyen fegyelmezetlen módon viDudás véletlenül kiütötte Kovács kezéből * cigaselkedett. Az emberek egyrésze nem akarrettát Verekedés támadt, Dudás kerékpárpumpéta tudomásul venni, hogv légiveszély van
val rontott Kovácsra, mire az bicskával esett els csak a rendőrök vagy a segédrendőrök
felszólítására foglalta el a helyét az óvólenfelének és súlyosan megsebesítette ugy, hogy
helyeken, vagy a kapualjakban. Sokan
kórbázbaszállitás ntán meghalt. Kovács ellen
voltak olyanok is, akik amikor a repülőszándékos emberölés miatt indult meg az eljárás.
gépek megjelentek a város fölött és a köA napszámos az ügyében nemrégiben megtartót!
zelben sem rendőrök, sem segédrendőrök
főtárgyaláson önvédelemre hivatkozott. A térnem voltak, nvilt terepre állottak ki és
ugy nézték a város fölött duló légiharcot.
vényszék számos tarra kihallgatása után megál— Ismétlem, nagvon meglep a város kölapította bűnösségét és 10 évi fegyházbüntetésre
zönsége
egvrészének fegyelmezetlensége —
Ítélte. Az ügy fellebbezés folytán hétfőn került a
folytatta nyilatkozatát a főkanitánvhelvettábla e«rry-tanáesa elé, amely megsemmisítette
tes, — Amikor a légiveszélvt jelző sziréa törvényszék Ítéletét és • gyilkos napszámos
nák megszólalnak, a közönség még csak
d-elfog alja helvét a kijelölt pontokon,
büntetéséi G évi fegyházbüntetésre mérsékelte. Az
de amikor a levegőben nem lát repülőügyben a Kúria mondja ki « végső szól
g«I*t, vagy nem hall motorzugást. bátor-

ságot vesz magának és még mielőtt a légiveszély elmúlását jelző szirénázás megkezdődne, egyszerűen folytatja utiát. Ez
a megállapitas nemcsak a gyalogosan
közlekedőkre, hanem a kerékpárosokra,
autókra és kocsikra is vonatkozik. Pedig a légiveszély ekkor még mindig tart,
minden percben ujabb támadás varhatö
és éppen ezért hangsúlyozom, hogy
mindenki várja be a légoltalmi
helyefcen, vagy kapualjakban, házak falainál vagy fák alatt a légiveszély elmúlását,
mert amellett, hogy az életével játszik,
súlyos kihágást is követ el, amelyet nagyon szigorúan fogok megbüntettetni.
— Vasárnap este már teljes légoltalmi
készültség volt, este 7 óra után próbariasztást rendeltünk el — folytatta BuócZ
főkapitányhelyettes —, amely néhány
percig tartott. Autóval végigjártuk *
várost s ellenőriztük, hogy a közönség hogyan tartotta be az elsötétitést. Szemleutunkon
csak igen kevés lakóházat találtunk, ahol nem tartották be az elsötétitést.
— Ezekkel szemben ugyancsak sulyo*
büntetést fogunk hozni.
A főkapitanyhelyettes, mint Szeged lég®
oltalmi parancsnoka a Délmagyarorszás
utján
felhívással fordul Szeged lakosságához:
— A rendkívül komoly helyzetre vonat®
kozóan mindenki tartsa szem előtt a lég®
oltalmi rendeletben megjelent rendelkező®
sekeL Minden házban állandóan riasztó®
,
készültséget kell tartani, a házőrségp*®
rancsnokok gondoskodjanak arról, bog?
a légoltalomhoz szükséges minden felszí®
relés állandóan készenlétben legyen. Ezen'
kivül élelmiszerek, ivóvíz és az oltásba*
szükséges tarlalékviz állandóan készen®
létben legyen.
— A járómüvek esti elsötétitésére
natkozólag közlöm, hogy ezt a légoltalom
berendezést, amelv a járómüvekre vona\
kozólag kötelező, pontosan be kell tartan''
Ellenkező esetben a járómüveket a rend'
orkapitányság elkobozza s addig, anü»
ezeket a légoltalmi berendezéseket m™
nem csináltatják, a járómüveket nem kaP'
ják vissza.
— Még egyszer hangsulvoznm — ' € Í e í '
te be felhívását a főkapitánvhelyettes
hogv a légitámadás esetén akár' az u l ,,
rendbontókkal, akár a légvédelmi rendé'
kezéseket be nem tartókkal a legszigortJn
ban fogok eljárni.
A közönség tájékoztatása végett isméié11*'
közöljük azt is, hogy
a légiveszélvt többszöri szakadozott éles szirénabugás jelzi mig a
légiveszély elmúlását cgvhangu,
mély bugás közli.
•
Mindaddig nem mult el a veszély,- mig
nyugodt, egyhangú lassú szirénajelzée JF
nem szólal.

