Bizalom a ChorchiiH örmény Irént
-London, május 7. A Reuter-iroda jelentése
izerint az alsóház tovább folytatta a bizalmi
indítványról szóló vitát. Lloyd George bizalmat szavazott ugyan a kormánynak, de hangoztatta, hogy a kormány háborús intézkedéseiben vannak olyanok, amelyek csalódásszámba
menő elégedetlenséget keltettek a közvéleményben. Utalt arra, hogy a nemet tengeralattjárók helyzete összehasonlíthatatlanul
élőnyösebb, mint az előző háborúban volt. A német repülök is ugyanilyen mértékben elönyösebb
helyzetet élveznek. Az elmúlt háború folyamán az Egyesült-Államok tengeri haderejét
az Atlanti-óceánon vetette harcba, Japán pedig a Csendes-óceánon tevékenykedett. Ma
'azonban az a helyzet, hogy Amerika nemcsak,
Németország adieu léphet fel, hanem' mindig figyelnie kell arra is, hogy a Csendes-óceánon
nincsen egyedül. Végül azt kívánta, hogy a miniszterelnök alakítson igazi háborús 'tanácsol,"
amely 3, vagy 4 emberből áll.
Az alsóház bizalmi vitáját Churchill
miniszterelnök felszólalása fejezte be. Mindenek,
előtt szóvátette a miniszterelnök Lloyd George beszédét és hangoztatta, hogy a beszéd nem
kimondottan e,röshitű jellegű volt-'
— Lloyd George panaszkodott amiatt —
mondotta Churchill — h o g y Eden nem mondott
semmit Oroszországról, Franciaországról és
Törökországról. Churohil] ezt azzal okolta miig,
hogy a most folyó vita nem terjed ki a külpolitika minden ágára.
Churchill ezután megokolta, hogv miért vau
szüksége a kormánynak a törvényhozás bizalmára.
Különösen fontos ez a külföldi államok magatartásának szempontjából. Válaszolt a miniszterelnök
Lloyd Georgenak a kormány összetételére vonatkozó bírálatára és kijelentette, hogy ezidöszerint

nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogy e tekintetben változásókat hozzon.
— Mint a kormány feje — mondotta ChurcbüJ
—, személy szerint a leghatározottabban vállalom
a felelősséget, Lefejezhetnek, ha nem nyerjük meg
a háborút
A közelkeleti harcoktól beszélve kijelentette,
hogy a Nilus völgyének és Szuez-csatornának elvesztése. valamint Málta ellenséges kézre kerülésé
a legsúlyosabb csupás volna Angliára. Ezekért a
pozíciókért tehát a brit világbirodalomnak minden
erejével harcolnia kell. Churchill hangoztatta,
hogy a Nilus völgyéért és a földközitengeri uralomért Anglia minden erejével folytatja a harcot. Hozzátette, hogy az ellenség péncclosok dolgában a sivatagi háborúban előnyben lesz.
Az iraki eseményekről beszélt ezután a miniszterelnök és megemlítette, hogy erős brit
alakulatok - szállottak partra Basra kikötőjében,
-ahol kemény'és Hosszú ideig tartó harcok keletkeztek.
Lehetséges — mondotta —. hogy mielőtt
az iraki lázadást leverhetik, németek fognak
a színre érkezni és ebben az esetben Anglia feladata nehezebb lesz. Soha sem ígértem mást, —
mondotta.
mint vért, munkát és verítéket,
amihez hozzátehetem még, hogy vannak tévedéseink, gyarlóságaink és érhetnek csalódások
és mindez .még hosszú ideig eltarthat. Az Atlanti-óceánon a hajóforgalmat súlyos veszteségekkel tartjuk fenn. Ezeket a veszteségeket ú j
hajók építésével és a megrongált hajók kijavításával kell-kiegyenlítenünk. Ezen a téren még
sok a tennivalónk. Beszéde végén annak a bizonyosságnak adott kifejezést, hogy Angliának
nincsen oka félni a Bihartól

Az angol alsóház végül kétnapi vita után
W szavazattal 3 ellenében bizalmat szavazott
a kormánynak. (MTI)

Nognyltlélf a francia űemarltéciés vonalat
Páris, május 7. Mint az Ossip hírszolgálati
iroda jelenti, azokon a megbeszéléseken, amelyeket Darlan tengernagy, helyettes kormányTő a legutóbbi napokban a német hatóságokkal
folytatott, egyezményt kötöttek, amelynek ér-telmébert a demarkációs vonalat
megnyitják
az árú- és értékforgalom számára. A francia
hadsereg és a légierő tagjainak ezentúl megengedik, hogy szabadságukat a megszállott területen töltsék el. Megbeszéléseket kezdeményez-•
tek — folytatja a megbízott jelentése —, a
megszállási költségek csökkentéséről. Kilátásba
helyezték, hogy ezeket a költségeket egyelőre
napi 20 millió márkáról
15 millió
márkára
szállítják le. A tárgyalások folynak. (MTI)
Vichy, május 7- A birodalom védnöksége!
alatt létrejött német-olasz-framcia gépkocsiipari
megállapodás
első tényleges eredménye az

éúrópai együttműködés megszervezése érdekében Franciaország és a tengely részéről kifejlett igyekezínek.
Viehyben nagy megelégedéssel
állapítják
meg, hogy a gépkocsiipar megnyitja az útját
az európai szárazföld ipari szövetkezésének és
politikai -körök véleménye szarint a megállapodás gazdasági, ipari és szociális téren éppoly
nagyjelentőségű^ mint politikai téren Hitler
és Pétain találkozója volt Montoireben.
A termelést nem korlátozzák az árak tartása érdekében, sem az újításokat nem gátolják
a régi minták érdekében. Jólértesült körökben
hangsúlyozzák, hogy az együttműködés az
egyenlőség afapján nyer rendezést a három or"szág gyáripapi sajátosságainak saem előtt tartásával.

Párisi iagy áruház Rt.
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HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRU
Fehér, vagy barna csomagoló 3 iv
Barna kalapcsogaló papir 18 iv
Sötétkék csomagoló papir 3 .iv
Itatós papir 3 iv
Zsirpapir 3 iv
Hsrites csomagoló papir 9 iv
Migr.on hüvely l-es 120 drb
Papírtálca 0-ás, 30 drb
Kék nyomású fal védő 1 drb
Állvány papir 10 drb
Fehér irópapir 12 iv
Fogalmi papir 18 iv
Kockás vagy vonalas papir 10 iv
írógép papir 15 iv
Szines boritok 35 drb
Barna fedelű beirókönyv 5 drb
Sima blokk 3 drb
Számla könyv
Jegyzékkőnvv
Szállitókönyv
Levélpapír: 10 levélpapír. 10 borítékkal
Szegcdi képeslap 5 drb
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félnek 1988. évben és azután 4—4 évenként. »a
áram- és gázegységárak revíziójának kérdési
felvetni. Ha a szerződő felek 0 kérdésben etJÜ'
más között megegyezni nem tudnának, alávetik magukat az 1931- évi X V I . tc. 60. pára?28'
fusa alapján illetékes bíróság döntésének."
A pótszerződésnek ez a passzusa tehát világosan kimondja, hogy a szerződés szerint
jövőre, 1938-tól számított négy év múlva
hetne felvetni az áremelés kérdését s akkor ,s
csak a várossal lefolytatott megbeszélés és nW
egyezés után lehet a gáz árát felemelni. •
gáz árának mostani, visszamenői gcs holmi*
lyal való felemelése annál is inkább raéltav.
talán, mert a gázgyár jelenleg még a régi rj r°
beszerzett termelési anyaggal végzi a gá»l ct
m élést.
,

Hagy részvét mellett temettékj
Esztergályos Jánost
Budapest, május 7. Többezer főnyi üö2®
ség vett részt Esztergályos János, a szoei"'
mokrata párt volt képviselője, a Népszava
lelős szerkesztője temetééén. A muokásdaleíb
let éneke után Szakasits Árpád, a szoci"'
mokrata párt főtitkára búcsúztatta Eszterig
lyos Jánost a Népszava szerkesztősége 116
ben. Utána Kruppa Rezső, a v a s m u n k á s o k 0
vében vett búcsút Esztergályos Jánostól. A „
nál Tolnai József Pécs város bányászain^
polgárságának utolsó üdvözletét tolmácsé
Kéthly Anna a Természetbarátok Egyes"
nevében búcsúzott, A temetésen több vidéki 2
ros kiküldötte és több országgyűlési képv,s
jelent meg. (MTI)

fi város indokolatlannak és megengedhetetlennek
tartja a gázárak 30 százalékos felemelését
fi gázgyárnak csak a város beleegyezésével van jega leiemelni az egységáraka
(A Délmagyarórszág munkatársától) A Központi Gáz- és Villamossági Rt. szegedi üzemvezetőségé a lapokban közzétett hirdetményében tegnap arról értesítette a város lakosságát,
hogy- az árellonörzéá országos kormánybiztosa
engedélyével a gáz egységárát 30 százalékkal,
illetve 7 fillérrel felemelte. Az ú j egységárak
a fendelettel egyidejűleg hatályba léptek és

JÉGSZEKRÉNYEK

.vilbmws hűtőkészülékek, sörkimérőkészülékek,
f a g y l a 11 e é p e k,
jéggyártóberendezések.

HENNEFELD

jégszekrénygyir
f u d a p e • t , VI., O-utca é. szám
iiii'j-en 6b bérmeutr*. X.lefon.: 11.'-02b, HVS16

Nemzetközi Vásáron Inarcsarnok 3 ah.

májusban már a felemelt egységárak szerint
számlázna a gáz árát a gyár.
A fogyasztók köréhen nagy meglepetést keltett a gáz árának váratlan és 30 százalékos felemelése. Ezzel kapcsolatban felemlítik a gázgyárnak a várossal, kötött szerződését, amely
kiköti, hogy á gázgyár csak a város beleegyezésével emelheti a villany- és gázegységárakot.
Errevonatkozólag a gázgyári pótszerzödés 10.
paragrafusa a következőket mondja:
„Ha az általános gazdasági viszonyok terén,
vagy a gáztertnelési, illetve a fogyasztók viszonyaiban olyan változások következének be.
hogy a jelen pótszerződésben foglalt gázegységárak mellett a szerződés teljesítése a vállalatra
gazdaaigilag lehetetlen, illetve az egységárak
a fogyasztókra indokolatlanul súlyos terhet jelentenének. ezesetben jogában áll bármelyik

A Szeged-Csongrádi Takarékpén 2 '
tár igazgatósága, felügyelőbizottság8választmánya, napibizlosi- és t
kara őszinte fájdalommal
jelenti,
hogy az intézet választmányán**
tagja.

dr. Vinhler Elemér ur»
m. kir. kormányíőtanácsos, ügyvé
lölyó hó 7-én az élők sorából d * 0 ' '
tözött.
A megboldogult hosszú időn k e í " ^
tül a leghívebben szolgálta | n l e tünk érdekeit, büséges, odaadó n®®,
barátja volt intézetünknek. a k '
elvesztése a legmélyebb fájdalom'
tölt el bennünket.
tej
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