A diplomáciai v'rzcny ügyében
még nincs döntés
R s n W o r , Január 22. A' StefaniIroda jelenti: Riodejaneirói jelentés szerint a pánamerikai értekezlet
eddigi Határozatai Csak korlátolt jelentőségű kérdések körül
mozogtak.
Mlnd«z»kat a híreket, amelyek súlyosától kérdésekre, mint a tengelyhatalmakhoz és Japánhoz valé diplomáciai viszony
megszakítására
ronatkowvaV, elhamarkodottnak
te-

kintik. Chile külügyminiszter kljelentette, hogy a mostani körülmények között figyelembe kell venni
Délamerika különleges viszonyait
óe minden délamerikai államnak tekintettel kell lennie a maga érdekeire. Az értekezlet munkálatai —1
mondják a delegációk körében — eddig előzetes jellegűek. (MTT)

Sumner Welles nyilatkozata az egyhangú
döntésről
Rio de Janciró, j a n u á r 22. Sfímner Welles újahh tauáflskozést folytatott a brazíliai
külügyminiszterrel. Amikor a külügyminisztériumot
elhagyta, az újságírók előtt azt a
kijelentést tiette. hogy „ minden rendben van". A 21 amerikai nemzet
szabályszerű határozatára a pénteki nap folyamán kerül sor. Termé-

szetesen bizonyíts javaslatokhoz *«
egyes
országok
parlamentjeinek
hozzájárulása szükséges, — fűzte
hozzá Sumner Welles. Hangoztatta
még. hogy az amerikai köztársaságok' eljárása egyhangú döntést követel és hogy ez létre is fog jav ni.
(Büd. Tud.)

Német hadijelentés
Iterlin, január 22. A véderő főpa- | saink előtt felvonuló angol erőket
meglepő előretöréssel megtámadták és
rhucsmiksága közli:
— A Krím-félszigeten az ellenség- visszavetették. Az ellenség meglepetésnek a szebasztopoli bekerítő arcvo- szerűen vonult vissza. Agedabia iránal ellen intézett többszöri előretörése nyába. A német és az olasz légierők
erős kötelékei beleavatkoztak a földi
meghiúsult.
— A doneci arcvonalon, valamint harcokba és az ellenség csapat- és
a kele,ti arcvonni középső és északi páncélos összevonásait bombázták. Az
-mkaszán az elhárító harcok erős egyiptomi határon a birtek élésraktáfagyban folynak tovább. Sok ellensé- rait felgyújtották.
— Az ellenség a csütörtökre virrages támadási visszavertünk. A részünkről indított ellentámadások ered- dó éjszaka Németország északnyugati
ményesek voltak. Leningrád előtt a partvidékének lakónegyedeire dobott
szovjetek ismételt kitörési kísérletei bombákat. A polgári lakosságnak nem
volt vesztesége. Katonai kár sem kemeghiúsultak.
Északafriknhan a nemet—oias* letkezett. 01 támadó brit bombázót
•láocéloscsapatok a eircnaikai
állá- lelőttünk. 'MTD

A finn front
Helsinki, január 22. A finn csapa- mentek át, azonban a finn védelmei
tok tevékenysége az utóbbi napok so- sehol sem renditették meg. A harci te> án valaménnvi
arcvonalszakaszon vékenységek a légitámadások növekemegélénkült. A szovjetcsapntok több- désével párosultak mindkét részről.
r
ször — mindazonáltal eddig ered- Szerdán Helsinki felett ismét megjeménvteleniil — megkísérelték, hogy a lentek szovjet repülök, bombázás azonfinn vonalakat hehorpasszák, főként ban nem történt A finn repülők sikea sviri arcvonal keleti részében, mig resen bombázták a szovjet utánpótGszakkaréllában az oroszok erős tü- lási összeköttetéseket. (MTI)
zérségi előkészítés után támadásba

Horgos látja ei villanyárammal
— Alsóközpontot
(A

Délmagyarország

munkatár-

sától) Alsóközpontnak régi vágya,
hogy villanyvilágításhoz
jusson.
Ezzel az alsóközpontiak
részérói
mind sürgetőbben
megnyilvánult
óhajjal kapcsolatban már többrendbeli közgyűlés? határozat is foglalkozott, azonban a határozatnál sohasem jutott toyább az alsóközponti
villanyvilágítás tigye. A
gázgyár
ugyanis Sem látja rentábilis üzletnek azt, Hogy a repülőtértől 17 kilométernyi távolságra elvezesse az
áramot a tanyaközpontig, mert a befektetést soknak tartja ahhoz, hogy
kockáztassa.
Az alsóközpontiak most másfelé
kísérlik meg, hogy régi vágyukat
valóra váltsák. Legutóbb érintkezésbe léptek a horgosiakkal, ahol Fodor Gellért vezetése alatt malomszövetkezet, működik. A malomszövetkezet eddig Törökkanizsáról kapta a villanyáramat, most azonban,
hogy onnan nem kaphat áramot, be"
rendezkedett
áramfejlesztésre
és
Horgos községet árammal látja el.
Fodor Gellért csütörtökön Alsóközponton resztvett az alsóközponti szépészeti bizottság ülésén, amely a
közérdekek képviseletére
hivatott
független szerv és az ülésen arról

Előadás a mai német
épitőmiivészetrő*
az Egyetembarátok Egyesülete
szabadegyetemi ciklusában
(A

Délmagyarország

mu»katúr-'

sótól) Az Egyetembarátok Egyésülete ismét megnyitőtta szabadegyetemi előadássorozatát. Csütörtökön
került sor dr. Pozsonyi Zoltán építészmérnök. felsőipariskolai
tanár
,.A mai német építőművészet" című
előadására, amely felölelte az ú j német építészeti irány törekvéseit. Benáltak fel és ezek az egységek egy- vezetésként arra mutatott rá, hogy
idejűleg több helyen törtek át a be- a mai német építőművészet egységes
gyen keresztül Burma területére. A
hegységen való átjutás után a hadmű- jellegű, visszatükrözi a német nép
veletek részben dombos, részben pedig szervezettségét, egy szellemiségért
sik terepen folytatódnak. Ami az idő- való rajongást. Mindig gyakorlati
járást illeti, a mostani időpont rend- célt szolgál, akár lakóhely.
akár
kívül kedvező a hadmüveletekre. A
tömegbefoaradásra
burmai trópikus területeken igen nagv templom, akár
Jelentőségű az a kedvező körülmény alkalmas építkezésről van szó.
is. hogv Tavoj környékén a legjobb
Dr. Pozsonyi Zoltán vetített kéviz is 'bőven található. (MTT)
pekkel kísérte előadását. Vetített képeken vonultatta fel a modern nédöf. Január 21-én éjszaka öt. nagy met építészet alkotásalt, valamint
gőzös érkezett Singapnreba
és nagy a táj stílifsáhöz alkalmazkodó építausztráliai
katonai
különítmények kezéseket. Az olimpiai játékok színszálltaih róluk partra. Hollandindiai helyétől. a birodalmi mfiútak impotámaszpontokról nagyszámú P 40 záns építkezésén át a különféle szermintájú repülőgép érkezett Slrica- vezetek és tömegmozgalmak otthonáig mindenfajta építkezés felvoporeba. (MTT)
nult a vetített képekkel kísért előadásban.

Előretörés Burma tropikus területein
Tokió, .január 22. A Német TI jelenti: A burmai arcvonalról érkező
elentések egyöntetű
megállapítása
szerint a hadmüveletek' során nagy terepnehézkégeket kell leküzdeni.
Tgv
- zeknek a japán haderőknek, amelyek
nvugati irányba törnek Moulmein felé mindenekelőtt egv 2000 méter marás hegvláne«n kellett áthaladnlok,
nmelv Thaiföld és Burma között min te
egv természetes határt alkot. E hadműveletekben gvorsegységeket hasz-

Ausztrállal különítmények Singaporeban
Toldó, január 22. Egy maláji félszigeti támaszpontról jelentik! •
— Anglia utolsó erőfeszítést tesz
Singapore védelmére. A brit főparancsnokság Intézkedései nzt bizonyítják. hogy az angolok eltökélték,
hogy minden áton megvédik, az erő-

9 óra előtt nem szabad kinyitni az üzleteket,

Regtfel

egyelőre Budapesten
Budapest, január 22. A MTI jelenti: Budapest területén a nyilt árusitási üzletek nyitási idejét szabályozó kormányrendelet, amelyet a 42 tagú országos bizottság csütörtöki öléén elfogadott, kimondja, hogy Budapest területén a nyílt árusítási üzleteket valamint az azokhoz tartozó
irodai és raktárhelyiségeket
reggel
9 óra előtt nem szabad kinyitni. Nem
vonatkozik ez. az élelmiszerüzletekre,
s rüzelőanyagkereskedéeekre. az épitő*nvapkereikrdésefcre. a papiros-, iró.

s/erüzletekre.
A kereskedelmi miniszter a nyitási idő szabályozására vonatkozó rendelkezés hatályát más községekre,
városokra is kiterjesztheti, valamint a
korlátozás alól történt kivételeket kiegészítheti illetve módosíthatja. A
rendelet január 2<l-án lép életbe.

Ujzélaridban

soroznak

Stockholm, január 22. Ujzéland
kormánya — mint Londonból jelentik — megszavazta a
katonasnrozásl.
Ennek értelmében minden lb—66 év
közötti férfinak
jelentkeznie kell
1
nyilvántartás regalt. ((MTD

ÁS
előadó befejezésként arra
utalt, Fogy a magyarságnak, amelynek az európai kultnl J áboz valé tartozása minden időben kifejezésre
jütott, le kell vonnia az ú j építészetből a maga tanulságait és az ú j
európai szellemnek át kell hatnia a
magyar építőművészetet is. Természetesen nem szolgai
lemásolásról
vaD szó, hanem arról, hogy a sajátos magyar
szellemiség,
amely a
magyar táj, a magyar tradíciók, a
magyar föld, a magyar Célok, törekvések nyelvén hirdeti a magyarság
európai hivatását, érvényre jusson
az ú j építőm nvészeti szellem

a lehetőségről
folyt
megbeszélő*,
hogy Ahókösponfot
Horgos lássa
villanyárammal,
összesen 8 kilométernyi vezetékre volna szükség, ebből 2 kilométer Horgost terhelné és
esak 6 kilométer volna szegedi föld
felett. Legalább 300 ház Csatlakozására lenne szükség ahhoz, hogy ez
a befektetés létrejöhessen és valószínű, hogy a 300 alsóközponti ház
Csatlakozását sikerül biztosítani.
Fodor Gellért előadását élénk vita követte, amelyben részt vett
Varga Mátyás, dr. "Árendás György,
Dobó István. Mészáros Imre, Dosztig Ferenc, Sebők Mátyás. Benke
Ferenc. Katona István és Melló Károly. Az értekezlet dr. Balogh Tstván plébános zárószavaival ért véget.
A szegedi gázgyárnak tulajdon©
képpen kizárólagossági
jóga
van
ahhoz, hogy szegedi területen áramot szolgáltasson. Ennek ellenére'
bizonyára örömmel veszi tudomásul az alsóközpontiak tervét és a
maga részéről esak támogatni
fogja,
hiszen — mint a gázgyár többször
hangoztatta —, nem nagyon jövedelmező kötelességtől szabadni meg
azáltal, ha Alsóközpont villanyáramát a h'nrgosiaklól kapja.

nyilvánnlásán át.
Az előadást dr. Széchenyi T«fván
kormánybiztos, közjegyző k? »önte
meg. majd három német keskeny©
filmen keresztül mntatták be az ú j
német építészet alkotásait, a leányifjúság és a férfiifjúság mozgalmainak, egyetemes munkásságának
mozzanatait.

Szibériai tél Európában
Szófia, január 22. Tekintettel *
rendkívüli nagy hidegre, amely sokhelyen a 31 fokot is elérte, a bolgár
közoktatásügyi miniszter elrendelte valamennyi
bolgár iskola bezárását február l-ig.
TsfanhTil. január 22. Törökországra ujabb

hideghullám
terjedt
ki.
Drinápolyban öt nap óta szakadatlanul hull a hó. A közlekedés meg*
bénult. Az iskolákat egy hétre bezárták. Az egész feketetengeri medencében viharok dúlnak. (MTI)
Viéhy, január 22. Franciaországot 48 éra ót.a hideghulfám
borította
el. Vtehyben a hőmérő az elmúlt
éjszaka 26 fokot mulatott
a fagypont alatt. A hideg elleni küzdelem
rendkívül nehéz. A szállodákat fűtőanyaggal nem tudják kelően ellátni.
A központi fűtés nem működik kW
elégitően és így az irodákká átalakított szobákban a hőmérséklet 4—5
fok között ingadozik. Az asszonyok
sínadrághan járkálnak .és szege*
Csizmát hordanak. (MTI)

Á há miatt az árokba zuhant
a szeretfalvai autóbusz
Marosvásárhely,
január 32. Ni
székelyföldi forgalomban a hó miatti
akadályok merültek fel. A Széfet-'
falva és Székelyudvarhely közötti
közlekedő társasgépkocsi Nyáflád-'
remete határában
14 utasávpiK
árokba zuhant. U -v utas s ú l ^ , ] ^
könnyebbé
megsérült;

