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hajlanak arra a nézetre, hogy 

Vichy és Berlin kötött meg 

szorosabb együtt műkőiét 

ÍROD komoly helyzetet, teremt Fran 

emorsnág politikája számára. (Bud. 

1 ad.) 

Katonai intézkedések 
Spanyolországban 

Madrid, április 15. A Német TI 

jelenti: A spanyol hadügyminisz-

térium hivatalos közlönyében fen 

ielet jjjlent meg. amely szerint, a 21 
íveseket behívják katonai szolga 

faira. (MTI) 

Madrid, április 15. A Német TI 

jc-'enti: Szerdán Franca tábornok 

Mi cklésével Madridban összeült a 

g'elsőbb haditanára. 

Cripps Kairóban 
Kairó, április 15. Az OPM jelenti: 

Hír Stgifard Cí'iVáNi Káinéba érke; 

zttk 

N é m e t h a d i j e l e n t é s 

Berlin, április 15. A véderő főpa-
rancsnoksága közli: 

— Keleten az ellenség támadó te-
vékenysége tovább csökken. Csak né-
hány helyen támadott az ellenség nagy 
erőkkel és ezeket a támadásokat is 
visszautasítottuk. Nehéz tüzérségünk 
Leningrád hadi fontosságú berendezé-
sét lőtte, köztük egy lőszergyárat. 
Tartós tüzeket és robbanásokat fi-
gyeltünk meg. A német hanei repülők 
•redményes támadásai Szebasztopol 
rikötőjr és repülőtere ellen irányul-
ok. 

— Málta szigetének katonai beren-
dezései és repülőterei ellen a táma-
dások éjjel-nappal folynak. Német va-
dászok Málta fölölt és az északafri-
tftt partok fölölt lelőttek kilenc brit 
ilffilfígépet. 

— A Csatorna és a norvég partok 
fölött légihareokban kedden 9 brit re-
pülőgépei semmisítettünk meg. 

— Brit hmobázófc a szerdára vir-
radó éjjel Németország nyugati rés/él 
támadták A veszteség néhánv halott 
és sebesült a polgári Inkosság köré 
KŐI. Tiz támadó bombázót lelőttünk. 
MTT) 

Berlin, április 15. A Néinet Tf je-
lenti: Katonai helyről közlik: Tohrnk-
tól nvngatra elkeseredett harcra ke-
rült sor kéf német légvédelmi löveg és 

45 brit támadó páncélos között. A né 
met lövegek 90 perc alatt megscnrin 
sitettek 17 brit harckocsit. (MTI) 

Nómof megtorlás készül 
az amerikai németek vagyo-

nának lefoglalása miatt 
Berlin, április 15. A Német TI je-

lenti: Az északamerikai kormány rö-
viddel ezelőtt külön tisztviselőt neve-
zett ki a német érdekeltség alá tartozó 
vállalatok igazgatására, illetőleg fel 
számolására. Miután ftszakamepká 
ban már hosszabb idővel ezelőtt zárol 
Iák a német vagyonokat. Roosevei! u 
intézkedésével lehetővé teszi a nénit*' 
tulajdonba való még fokozottabb be 
avatkozást. Más amerikai államokba 
is hirek érkeztek a néniét vagyoioh 
lefoglalásáról. A birodalmi korniánv 
ezért indíttatva éríi magát arra. hout 
az ellenséges vagyonok kezelésére vn 
natkozó 1910 évi január 15-én kibo-
csátott rendelet érvényél az Egvesiilt-
AllRmokra és birtokaira kiterjessze 
\ jövőben ezért Németországban is 
fi',lanii ellenőrzőket rendelhetnek ki az 
olyan vállalatokhoz és üzemekh"'. 
amely északamerikai állampolgárok 
tulajdonában vannak, vagy prdi • 
északamerikai befolvás alatt állanak. 
(MTI) 

Két Bireríkai haíót meaforoedóztak 
az Atiantf-ócednorv 

Washington, április tt). Az OF1 

)M>nti: A hadügyminisztérium je-

Vrtkése swerint két amerikai keres-

VvJelml hajét az atlantióeeáni par-

fék előtt megtorpedóztak. A legény-

•ér életben maradt tagja? az Egye-

-iilt Államok egyik keleti kikötője 

hei) pnrtraszállfak. Az egyik meg 

t rpedózott hajó közepes nagvsft 

gú. a má iik kisebb gcfcös volt. 

(MTI) 

A szovjettudósitó miatt kizárták 
az újságírókat az ankarai tárgyalásról 

Ankara, április 15. A Német TI 

lenti? Papén német nagykövet el-

teli megkísérelt merénylet ügyében 

irdított per szerdán megtartott 

harmadik tárgyalási napján Pavlov 

ós Kornitov, a két szovjetorosz, vád-

lott kaució ellenében ideiglenes sza 

hadi ábra kelvezést követelt. Az el-

sők kiejtentette, hogy a vádlott 

aemfsak egyszerűen letartóztatás-

ban van. hanem igen sok súlyos vá-

dat emeltek ellenük. Ezért stábod 

Mcraht+Hetésrőt semmi esetre sem 

hket szó. Pavlov követelte, en-

gedjék meg. hogy érintkeeésbe lép-

hessen a Szovjetunióból külön erre 

a perre Ankarába érkezett jogi ta-

rá(-K«dóval. A törvényssék elnöke 

»z,i.nban kijelentette, hogy a török 

Irővényeh szerint megengedhetetlen, 

effg idegen külföldi ügyvéd szerep 

Uí a. Ezt követőleg felolvasták Pa-

rmr német nagykövet írásbeli vallo-

mását 

Ankarából jelenti az NST. hogy 

a Papén elleni merénylet szerdai 

tár s válásán igzalmas incidens iát-

s*ódott le a tárgyalóteremben. A 

,,7'ass" szovjet távirati iroda egyik-

munkatársa megkísérelte, hogy jel 

Icszélgetévf folytasson Kornilov 

vádlottal. A törvényszék elnöke ezt 

észrevette és azonnal kiutasította 

az összes újságírókat a tárgyaló 

teremből. ..Megengedhetetlen — 

úgymond —. hogy a ballgató.-ág 

soraiból bárki bármilyen módon 

meskísérelje a vádlottakkal való 

rr>rtkezést 

Dum-dummal lőnek 
az amerikaiak 

Tokió, április 15. A Némel TI je-

lenti: 

A lomiun Simbum ccbui jelentése 

szerint kétségtelenül megállapiloltáli, 

hogy az amerikaiak védekező harca 

során tfurn-dum lövedéket használtak 

Emiatt az embertelen tett miatt a leg-

nagyobb mértékben elkeseredett japán 

csapatok- most-már kíméletlenül sem-

misitik meg Az ellenséges csapatok 

maradvanváit. (MTí) 

Hány templom épült 
Budapesten és Szegeden 

a i e m p l o m é p i i ő po lgármes terek alaki 

(A Délmag yarország munkatér 

>a'ól) A székesfőváros törvényha 

lóságának egyik legutóbbi közgyű 

lesén dr. Szendy Károly budapesti 

p>. gármeste't úgy aposztrofálták, 

M g y a „te nplomrpitő polgtírmcs-

Érdekesnek találtuk megtud 

,ii mivel érdemelte ki Szendy Ká 

r j 'y ezt a szép címet? Munkatár 

-nr.knnk sikerült olyan kimutatást 

készítenie, amelyből kitűnik, hogy 

Uány plébánia létesült és hány tem-

p oniot építettek Szendy Károly 

polgármestersége alatt. 

Szendy Károly 1929. márcii^sá-

bar. lett a főváros közjogi ngyosz-

tú yának vezetője s mint ilyen, ügy-

köréhez a kegyuraság is hozzátar-

t< zott. A székesfőváros polgármes 

terévé pedig 1934-ben választotta 

ueg a közgyűlés; az idevonatkozó 

YM6 munka nagyrésze tehát őt di 

-éri. 

Rudapesten a háború befejezése 

ni 20 új plébánia létesült és pedig: 

T-ben a Rcgnum Marianum. a 

"• ztviselőtelípi, a magdolnavárosi, 

zuglói, a Thököly-úti és Hermina-

mezői; 1922-ben a rákosfalvi, 1923 

v.n a löpo.'túrdfilői, a középsőié 

• t icvárosi. a külsőferencvárnsi. a 

i-zterci én városmajori; 1928 ban a 

Ív Isöjózsefváosi, 1933-ban a VI. ke 

i'ületi Szent Csulád-plébánia. a kiil 

-öváciiíti. a törökőri; 1937-ben a kiil-

-u"kelenföldi. 1949-ben a lágymányo 

í, felsőkriszti na városi. 194L-ben pe 

»ig a soroksári-nti. A háború be.'e-

'(lése óla 12 plébánia templom 

.ült a főváros területén? n lőpor-

•éwdiilöi. a VI kerületi Szent Csa-

áu templom, a Regnuru Marianum. 

a lözépsöfeTcncvárosi. a kiilsőfe-

"ei.cváiosi. a tisztviselőtelep?, a Hí-

veköri. a kelenföldi, a városmajori. 

H smagdoluavát osi, a külsőváciúti 

s a herminamezői Ezenkívül há 

Betegek 
tifcbsyír* tzákrsksditbM fc 
msfctsk tMirvedsi. Vigyázzunk 
Hysnkar • rsndtt Miésxtésra, 
Betegségbe*, 
•tflkiégM • 

Kim ú j plébániatemplom építés 

alatt ál l: a soroksári-úti. a zuglói 

<s a felsőkrisztinaváiösi plébánia-

templom. ' 

i 
A főváros kegyúri célokra az 

"?. évi költségvetésben 1.Sir,.000 

ocegőt irányzót1 elő, amely az évi 

k m 1 sé^vetésnei esaktiem 1 száza)-

'éka. 

Budapest székesfőváros törvény-

hatósága az elmúlt évben újból 

in', gállapítolta helyesebben jelenié-

ktnyen felemelte a főváros kegy-

urnsága alá tartozó latin és görög 

gzírtartású lelkészek, valamint a 

római katolikus közkórháai lelkó-

i/.ek javadalmazását. A felemelt ja-

• adalmakat a katolikus lelkészek a* 

elmúlt, év május 1-étől fogva már 

nttg is kapták. Eszerint a főváros 

ki gyurasága alá tartozó lelkészek 

i következő lizetéseket kapjak: plé-

bánosok az elsó három évben havi 

•150 pengőt, a következő három év-

ien 385 pengőt, 7—9 évben 429. ti* 

jv: szolgálat ntán 465 pengőt, majd 

13- 15. évben 530 pengőt és 15 évi-

szolgálaton télül 585 pengőt. A he-

lyi lelkészek, helyettes plébánosok 

és közkórházi lelkészek havi 270 

pengő fizetéssel kezdik és 15 évi 

,zo'gálat titán havi 420 pengőt kap-

jak a kegyuraságtól. A segédjeiké-

-z?k kezdő fizetése havi 210 pcngÖ 

és 16 évtől liavi 305 pengő fizetést 

é'veznek. 

Mi a helyzet Szegeden• ff*, 

^zendu Károlv kiérdemelte a ..lem-
V 

idtmrpifő polgármester" szép díszí ' 

• ő jelzőt, akkor dr. Pálfy József ve 

-eb'se alatt Szeged városa is sokt 

-li-merést ós dicséretet érdemel • 

téren. Dr. Pálfy József polgárurms-

Le.-ségének ideje alatt nálunk i » 

iól.b plébánia létesült és nyolc tere-

piem épült, illetőleg a város, min6 

kegyúr restauráltatta az arra rá-

-Zfrnló templomokat, ami szintén 

elismerésre méltó munka és a váro-

<i kegyuraság gondoskodásának 

s-iép példája. Ez alatt az idő alatt 

'évesült a 'sengelei önálló lelkész-

ség. a röszkei. az tijszegedi. sotno-

gyMelepi, mérnvárosi, várostanyai 

j . és alsóközponti TT. segédlelkész' 

át'.ác. Elkészült a várostanyai trm-

rlerr, festése, a szatymazi templom 

bővítése, s zalsóköz-ponti és rö*zkei 

káplánlakás, a Csengéiéi templom-' 

cV'léa alapjainak lerakását dD 

Pálfy József polgármester ind?L á-

nyára nemr'<g szavazta meg e . 

c,: ülés, felépült a somogyitelepi 

templom, a móravárosi templom " 

iézDstársasági atyák temploma, a* 

'ij?zegedi Ljurdesi Barlang O ' t á í 

és elkészült sz alsóvárosi templomi 

restaurálása. 

A szegedi katolikus plébánosét a 

IX. fizetési osztályban kezdik és a 

VlI Iba- mennek, a róktisi plébános 

a VlI I-ból megy a VH-be. a belvá-

rosi pedig a Vll-ből a VI-ba„ A 

gr dlelkészek pedig a X I . fizetési 

osztályban kezdik, a bitoktatók a 
X-ben és a TX-be juthatnak. 

Nyilvénvvló, hogy a budnpesW 

rg'dszer sokkal inkább meg f elv 

azoknak a szociális szempontoknak, 

cmelyek a 'elkéssek fizetésénél 

s-árban is meg kell. hogy nyilvánul' 

innak a kegyuraság részéről. 

A vallási megújhodásban láth'nfr 

.iiik a magyarság jövőjének legb!» 

losebb zálogát t akik ezt idejébe* 

fti ismerik, azok az egyház támogac 

Iá óval a mzgyar nemzetet erősítik. 
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