Halálra ítélték Éliás cfeh* morva
protektorátus! volt miniszterelnökeit
Ujabb 58 kommunista ás szabotáló kivégzés®
Prága, október 1. A cseh-morva védnökség
területén újabb 58 kommunistát és szabotdlót
végeztek
ki.
A védnökségi lapok az eseményekkel kapcsolatban ismételten felhívást intéznek a lakossághoz, högy őrizze meg higgadtságát.
Egyúttal felvilágosítják a lakosságot a német védnökségi hatóságok által eddig tett intézkedések teljes bordereiéről. A prágai lapok szerint
a cseb nép nagyrésze teljesen tudatában van az
idők komolyságának és elutasítja magától azokat az elemeket, amelyek el akarják téríteni
az egyedüli helyes úttól, amelyet Hacha elnök
mutatott
Politikai körökben arra számítanak, hogy
tíaeha államelnök a helyettes védnökkel egyetértésben a legrövidebb időn belül kinevezi a
letartóztatott Éliás miniszterelnök ufódat.
Hacha államelnök kedden délelőtt viszonozta
Wej/drich birodalmi védnökhelyettes látogatását. A birodalmi protektor helyettese hosszabb
Jbeszélgetésben ismertette az államelnökkel álláspontját a legutóbbi eseményekkel kapcsolatban, valamint kifejtette azoknak az intézkedéseknek szükségességét, amelyeket a protektorátus biztonsága és rendje érdekében, valamint
ta dolgozó lakosság védelmében hoztak. A megbeszéléseket, hír szerint, folytatják. Ujabb intézkedés Is történt a protektorátusban, amennyiben a prágai és brünni német rendőrfőnökségen
külön gazdasági parancsnokságot
létesítettek.
Ennek feladata, hogy a gazdasági élet megzavarását, vagy veszélyeztetését megakadályozza.
Ugyancsak ezeknek a parancsnokságoknak feladata ar, élelmiszerellátás ellenőrzése is.
Prága, október 1. A Német TI jelenti: Mint az
Itteni lapok jelenük. a némef néptörvényszék esküdt tanácsa szerdán Prágában megtartott főtárgyaláson halálra Ítélte E I i a s Alajost, a védnöki
kormány volt miniszterelnökét az ellenség pártolása és hazaárulás előkészítése miatt. Egyidejűleg
Eliast polgári jogainak gyakorlásától életfogytiglan megfosztották és javait elkobozták.
Prága, október 1. A Német TT jelenti: Mint
a védnökség lapjai jelentik, a prágai és brünni rögtönitélő bírótaeok hazaárulásra való előkészület, gazdasági szabotázs és meg nem engedett fegyvertartás miatt több embert ítélt
halálra. A halálraítéltek között vannak Dolcvál
és Svatek nyugalmazott prágai dandártábornokok. Az elitéltek között néhány zsidó is van.
Négy vádlottat felmentettek. Az ítéletet október
l-én végrehajtották. fMTT)

A kieví csata végső mérlege
Berlin, október 1. A német rádió délután 2
órakor közölte, hogy a kieví nagy bekerítő csata hadműveleteinek előkészítése és végrehajtása alatt a szovjet arcvonal középső szakaszán
angtfsztus 6-tól szeptember 27-ig a német haderő harci cselekményei során 91.752 hadifoglyot
ojtetf és 1044 páncélost, valamint
302 ágyút
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Okt. 4-én nj kezdő- és haladó tanfolyam kezdőtik s még az 1ÍM1 — 42. isk. évben államvizsgával
zárul. Kiképez gyorsírás-, gépirástanitóvá, előkészít a gyakorlógyorsiró és bészedirói szakvizsgákra. Kérjen tájékoztatót. Beiratás egész nap.
Modern berendezés.
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Utalt a birodalmi rádió arra is, hogy ezek
a számadatok mennyire hasonlítanak a világháború alatt a tannenbergi csatában elért
eredményhez. (MTI)

A finnek elfoglalták Keletkarélía
fővárosát
Helsinki, október 2. A Német T I jelenti: Hivatalosan közlik:
— Csapataink szerdán elfoglalták Petroszkojt,
Keletkarélía fővárosát. (MTI)
:

•

. . .

Eden megienyegette Finnországot
Amszterdam, október 1. A Német T I jelenti:
Mint az angol hírszolgálat jelenti, Eden külügyminiszter az alsóházban kijelentette, hogyha
az angol kormány a finn kormánytól nem kap
választ legutóbbi jegyzékére, az angol kormány
kénytelen Finnországot nyilt ellenségnek tértein feni, mihelyt a finnek benyomulnak a Szovjetunió régi területére. (MTI)

Fordulatot várnak
a japán amerikai viszonyban
Zürich, október 1. A Német TI jelenti: Tokióból jelenlik, hogy Toyoda külügyminiszter kihallgatáson jelent meg az uralkodónál. Ezt megelőzőleg a tokiói amerikai nagykövettel beható tanácskozásokat folytatott A híradás szerint Tokióban azon a nézeten vannak, hogy ezek a tárgyalások esetleg fordulatot jelentenek a japánamerikai viszonyban. Figyelemreméltó, hogy a brit
nagykővet tervbevett elutasítását újra elhalasztották. (MTI)

FERENCJÓZSEF
K i s n t ü v u
Arrendeleteh a DfJvlfltkrc
Budapest, október J. A hivatalos lap csütörtöki
száma közli azárellenőrzés országos kormánybiztosának négy rendeletét a visszafoglalt délvidéki területek ármegállapításáról.
Az egységes buzakenyér, rozskenyér, rozsos
buzakenyér legmagasabb fogyasztói ára 46 fillér
kilogramonkint. legmagasabb viszonteladói
ára
pedig a vevő Üzletébe szállítva 43 fillér kilónkint.
A vizes zsemlye legmagasabb fogyasztói ára darabonkint 6 fillér, legmagasabb viszonteladói ára
pedig a vevő üzletéhe szállítva darabonkint 5 fillér.
Az árellenőrzés országos kormánybiztosának
második rendelete megállapítja az Olaszországból behozott n. n. japán ée Karolín-rizs legmagasabb malmi és nagykereskedői és fogyasztói árát.
Egy harmadik, 116 szakaszból áiló rendelet
egves mezőgazdasági termékek és termények
l!Mt—42. gazdasági évre érvényes legmagasabb
árát állapítja meg a visszafoglalt délvidéki területen
Az árellenőrzés országos kormánybiztosa rendeletet adott ki a visszafoglalt délvidéki területek
egyéb árszabályozási kérdéseinek rendezéséről.
Ebben a rendeletben egyrészt fenntartja a katonai
közigazgatási hatóságok által kiadott árszabályozásokról kiadott rendeleteket, másrészt kiterjesztette a Délvidékre néhány anyaországi rendeletnek hatályát. fMTT) ^
^

Sarrasani cirkusz ma,
csütörtökön kezdi meg előadásait
A szállítási nehézségek miatt — dacára em
beri és állati megerőltetésnek — a cirkusz nem
tudott idejében Szegedre érkezni. A nagy megnyitó előadást ezért ma, csütörtökön délután
4 órakor, a díszbemutatót este 8 órakor tartják
meg. Minden előreváltott jegy a csütörtöki bármelyik előadásra áryércyea.
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ismét igen magas áron keresek megvételre.
Aranv, ezüst tárgyakért is nagy árat fizetek

FISCHER ékszerész,
SZEGED, K L A U Z A L TÉR 8. SZ.
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Eltemették Aba Novak Vilmost
Badapest, október 1. Szerdán délután temették
el a Farkasréti-temetőben óriási részvét mellett
a magyar festészet és képzőművészet nagy halottját, a fiatalon elhunyt vitéz A b a N ó v á k Vilmos
lestőmüvészrtanárt. Áz egyházi szertartás után a
Képzőművészeti Főiskola nevében P é c s i - P i l c h
Dezső rektor, a Szinnyei-Merse-Társaság részéről
M o l n á r C. Pál festőművész, a Képzőművészek
Országos Szövetsége nevében K e n e s Lajos búcsúztatta a neves festőművészt. (MTI)

Halasy-Nagy Józsel székfoglalója
a Kísfaludy-Társaságban
Budapest, október 1. Szerdán délután tartotta az idei évad első ülését a Kisfaludy Társaság. Az elnöki megnyitó után
Halnsy-Nagy
József szegedi egyetemi ny. r. tanár, bölüsészetkari dékán tartotta meg székfoglaló előadását
„Athcn és Platón" címmel.
Ezután Komis Oynla olvasta fel tahulmányát „Széchenyi és a magyar költészet" címmel. (MTI)

Saítóbemutató keretében ismertetik
a Közjóléti Szövetkezet munkáját
(A Délmagyarország
munkatársától)
Mult
esztendő óta sűrűn szerepel az újságok rovatai©
ban a szegedi Közjóléti Szövetkezet megalakulásával, illetve működésével kapcsolatos intézkedések sorozata s az ezzel összefüggően az Országos Nép- és Családvédelmi Alap ténykedésé.
A sorozatos és beható tanácskozások után most
megalakult a Közjóléti Szövetkezet s mint bejegyzett cég szerepel a továbbiakban. A szövetkezet már meg is kezdte munkáját, aménnytben hozzáfogott, az anyagszállításhoz, az árvízben összedőlt házak részére, ezenkívül a Horthvtelep továbbépítését folytatja.
Szerdán Szegedre érkezett dr. Valkó László
kerületi szociális felügyelő s beható tonáoskozásokat folytatott dr. Pálfy József polgármesterrel, Biacsy Béla tb. tanácsnokkal. Guócz Károly műszaki tanácsossal és
Pálfy-Budinszky
Endre főmérnökkel, valamint Kovács Sándor
szövetkezeti vezetővel. A tanácskozások befejezése után Valkó László a következőket1 mondotta":. 1
— Körülbelül tíz nap múlva sajtóértekezletet tartunk Szegeden. Az értekezleten a sajtó
igen tisztelt képviselői előtt bemutatjuk majd
a szövetkezetet és vázoljuk azt. a munkát-, amelyet el kell majd végeznie. Ismertetjük az eddig
végzett és elvégzendő munka menetét és sorrendjét is és általános tájékoztatót nyújtunk a
Nép- és Családvédelmi Alap, valamint a Közjóléti Szövetkezet szervezetéről és munkaköréről. Egyébként megindult az Alap és a Szövetkezet hivatalos lapja is, amelyben kimerítő cikkek
foglalkoznak azokkal a'helyi vonatkozású problémákkal, amelyek a megindítandó szociális
munkákkal kapcsolatosak.

Férfi és női
kalapujdonságok
megérkeztek

KNITTEL

Karász-ute* 5. Alakításokat modellek után vállalunk.
Nemzeti Takarékossági és Unió tag.

