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Londonból jelenti az NST: az an-
gol munkáspárt kongresszusának ne-
gyedik napján nagy meglepetés tör-
tént. A meglepetést "az idézte elö, hogy 
egy javaslatra való szavazás alkal-
mával a vezetőség vereséget szenve-
deti A javaslat az volt, hogy a mun-
káspárt lépjen közbe a betiltott 
Daily Worker cimü kommunista na-
pilap tijra engedélyi zése érdekéh-n A 

vezetőség * javaslatot nem támogatta 
a kongresszus azonban ennek ellenére 
kis többséggel megszavazta, azzal az 
indokolással .hogy a pártnak a feltét-
len sajtószabadság alapján kell áll-
nia. A vezetőség vereségét a kon-
gresszus tagjai nagy tetszéssel fogad-
iák. A szavazás eredménye azonban 
inkább civi álláspontra mutat, mint a 
munkáspártnak a kommunizmus met-
'etti kiállásra, mert ugyanekkor egy 
másik javaslatot, amely a kommuniz-
mus támogatását célozta tizenötszörös 
többséggel leszavaztak 

MülöiijeFpntés a Charkcwtó! délre aratott 
ra^y német győzelemről 

Berlin, május 28. A Führer fő-

hadiszállásáról közlik a Német Táv-

irati I rodával : 

A véderő főparancsnokság: közli: 

— .4 Charkovtól délre folyó be 

kerítő Csata a német és szövetséges 

fegyverek nagy győzelmével járt. 

Az ellenfél Tllolsó tehermentesítő 'á-

madásaival sem tudott, változtatni 

a bekerített hadseregek során. Az 

ellenségnek már csak egyes cso-

portjai állanak ellen. E-ek megsem-

misítése folyamatban van. 

Már eddig több mint 165.000 fog 

lyot számoltak meg; 517 harckocsit 

1180 löveget, többezer gépjárművel 

és loval, valamint beláthatatlan tö-

megű egyél) hadiszert zsákmányol 

tünk. E számok egyre nvöekednek. 

(MTI) 

Német haditelentés 

Francia vélemény Uilein-Reviczky Antal 
kolozsvári beszédéről 

Berlin, május 28. A véderő főpa-
rancsnoksága közli* 

— A keleti arcvonal középső és 
léli szakaszán támadásainkkal vonal-
íavitásokat értünk el. A Jeges-tenger 
vidékén repülőink sikeresen bombáz-
lak Murmanszk kikötőjét. Egy nagyobb 
kereskedelmi hajót megrongáltak. 

— Az északafrikai partvidék fölött 
égiharcokban a német és olasz vá-
laszok 14 ellenséges repülőgépet lőt-
tek le. 

— NKfybritannin déli partjainál 
•gv könnyű harci repülőgép elsüli vesz-
tett egv ellenséges előőrshajót. 

— A némef tengeralattjárók sike-
res tevékenységet fejtettek ki a külön 
bőző tongerrészeken Az Atlanti-óceán 
északi és középső részén erősen bizto-
sított hnjókaravánokhól három hajót 
-öHvesztettek el 14 000 tonna űrtarta-
lommal s megtorpedóztak három mft-
s:k hajót is, de azok elsüllyedését nem 
figyelhették meg. P.sznknmerika keleti 
pertvidékén, a Knribi-tengeren és a 
Mississippi torkolata előtt torpedóta-
lAIatokkal nvole hajót süllyesztettek 

el 25.500 tonna tarlatommal, négv ha 
jót periig súlyosan megrongáltak. 

— Marfinique szij-ote előtt egy ten-
geralattjáró megtorpedózta az Egye-
sült-AUnmok egyik rombolóját. A 
romboló, amelynek eleje erősen meg-
rongálódott. elérte a közeli kikötőt. 

— Eeyes brit repülőgépeknek a 
holland partvidék fölé való berepülése 
során a német vadászrepülők, a légel-
hárító tüzérség és n tengerészeti tö 
zérség kilenc brit repülőgépet lőtt le. 
Keletporoszországban a csütörtökre 
virradó éjszaka több ellenséges repü-
lőgép zavaró repülése következtében 
légiriadó volt. Az ellenséges repülök 
néhánv helyen bombákat dobtak le. 
de csak csekély károkat okoztak A 
támadó repülőgépek közül kettőt .e 
lőttünk 

— A számbeli fölényben lrvő ellen-
séges páncélos erőknek a cbarkovi 
bekerítő gyűrűből megkísérelt kltöré 
sei elhárítása során különösen kitün-
tette magát a 100 motorkerékpáros 
lövészzászlóalj. (MTI) 

N*me> repülök hatalmas pusztítása 
ágy Szovjetunióba tartó hajókaravánban 

Berlin, május 28. Német TI je-

lenti: A Führer főhadiszállásáról 

jelentik a Német Távirati Irodának. 

A véderűfűparanosnokság közli 

külön jelentésként: 

Slvmpf vezérezredes repülőköte 

lékel, amelyek a haditengerészet 

egységeivel működnek együtt, má-

jus 25-e óta megsemmisítő erejű csa-

lást. mérnek egy ellenséges hajóka-

ravánra, amelyet a magas észak vi-

zein fedeztek fel. 

A légihaderó többszáz kilométer-

ről odarepülve már május 25-én es-

te elsüllyesztett egy 8000 tonnás ke-

reskedelmi hajót és megrongrilt 5 

hajót. A következő napon ismét si-

került egy 8000 tonnás hajót meg-

semmisíteni, három súlyosan meg-

rongált hajót pedig felgyújtani. 

Május 27-én különösen súlyos csa-

pás érte a hajókaravánt, amelyet 

tengeralattjáróink is Üldözőbe vet-

tek. Harcirepülő kötelékeink az el-

lenséges biztosító hadihajók elhárí-

tása ellenére ezen a napon tl hajót 

süllyesztettek el, összesen 72.000 ton 

na tartalommal és két hajót meg egy 

rombolót is megsemmisítő erejű tá-

madás é r i Ezenkívül bombatáma-

dás következtében 16 hajó megsé 

rült. 

Légihaderőnk tehát ebből a 

Szovjetuniónak szánt szállítmány-

ból 15 hajót süllyesztett el összesen 

kereken 88.000 tonnatartalommal. 

Hozzászámítva nz egyik tengeralatt-

járónak egy 8000 tonnás elleségcs 

gőzös ellen elért sikerét, az ellenség 

eddigi vesztesége 98 ezer tonna. 

Hajókaravánban haladó hajók a 

legészakibb jégmentes vizekre pró-

bálnak menekülni, harci gépeink 

azonban folytatják üldözésüket 

Mex kó hadüzenete a tengelyhatalmaknak 
Buenos Aires, május 28. A Német 

r i jelenti: Mexikó Cityböl érkezett 

hir szerint Camacho, Mexikó állam-

elnöke a kongresszus rendkívüli élé-

sén bejelentette hogy Mexikó május 

28-tól kezdve Németoi-züggol. Olasz-

országgal és Japánnal b«diállapotbun 

levőnek tekinti magát. Mwtikó számé-

ra » vállalt nemzetközi kötelezettsé-

gek alnpjáp nem maradi más válasz-

tás, hogy minden következményt ma-

géra vállalva haladjon ezen az uton 

H demokrácia oldalén — fejtette ki 

Camacho Az elnök nyilatkozatában 

támadó szándékkal vádolta meg a ten-

gelyhatalmakat, kii In J itten azért, boay 

» mexikói hajókat támadták meg. 

Vichy, május 28 A francia kőzvé 
leniény érdeklődéssel és helyesléssel 
fogadta U I l e i n-Re v i c z k y Atuul 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter kolozsvári beszédét. Vichy-
ben Ullein-Reviczky erélyes hangú és 
őszinte beszédét ugy tekintik, hogy az 
megerősíthetné Délkeletrurópáhan 
egv őszinte és becsületes hlyZct kiala-
kulását, ugyanakkor azonban a beszed 
komoly óvás is minden olyan gyűlöl-
ködést és ösztönöket felkavaró csele-
kedetekkel szemben, amelyek meggven-
gitenék a bolsevizmus elleni arcvona-
lat. 

Francia politikai körökben elisme-
rik, hogy Ullein-Reviczky beszédében 
Magyarország őszinte, egyenes és lo-
vagias magatartásál fejtette ki. E kő-

Ujabb 21 szegedi kapott 
Nemzetvédelmi Keresztet 

(A Délmagyarország munka tár-

sától) Magyarország Kormányzója 

az alábbi szegedieket tüntette ki 

legújabban Nemzevédelmi Kereszt-

tel? 

Báló Gyula pincér. Becsei János 

ny. rendőrfőtörzsőrmester, dr. Böhm 

Gyuláné polgári iskolai tanárnő dr. 

Csaba Jenő tanár. Békési (Birken-

hauer) János építési vállalkozó, if j. 

Hanner János Ká lmán nagykeres-

kedő. id. Danner Jáoatié. dr. Dohny 

Gyula kir. ügyész. Fohsz János 

fodrász. Izsó Lajos kőműves, ny. 

MÁV pályamcster. Kerseh József 

szöllőbirtokos. Liptai Tstván MÁV 

tisztviselő. Nagy Ferenc postaellen 

őr. viléz Papp László mészáros. 

Paner Tstván ny. ezredes, földbirto-

kos, Pol iyondy Miklós ny. rendőr-

felügyelő. Rncz Jenő zenész, Slíhnei-

der József ny. M Á V főfelügyelő, Sző-

regi Antal rendőrségi tistzviselö, dr. 

Széchenyi István kir. közjegyző, dr. 

Viskovits József törvényszéki bíró. 

Felkérik az összes Nemzetvédel-

mi Kereszteseket, hogy má jus 31-én 

a Hősök-ünnepélyén teljes számban 

jelenjenek meg. Gyülekezés három-

negyed 10 érakor a fogadalmi temp-

lom előtt. 

A zöldkeresztes védőnő-
jelöltek látogatása aHorthy-

telepen 
(A Dclntagyarorsság munkatár-

sától) Dr. Valkó László kerületi 

szociális felügyelő öt napon át elő-

adássorozatot tartott a szegedi zöld-

keresztes védőnőképző intézet hall-

gatói számára a korszerű szociális 

feladatokról és a zöldkeresztos vé-

dőnői hivatá-s keretében azok szol-

gálatáról. 

Az utolsó ilyen előadás Osütörtö 

kön délelőtt volt, amelynek végez-

tével az intézet harmincöt növendé-

ke dr. Kanyó Géza igazgató veze 

tésével fölkereste « Horthy-telept 

szociális központot. Ttt Valkó Lás»-

ló felügyelő a helyszínen előadá-

keretében vezette be a növendéke-

ket a zöldkeresztes akció gyakorlati 

tennivalóiba és nt,mutatással szol-

gált. arra. miképen kell megvalósi 

tani az életben azokat as elméleti 

oélkitfij< eket. amelyekkel előadá-

saiban részletesen foglalkozott 

A gyakorlati bemutatónak nagy 

sikere volt, a fiatal laánynövende-

rök véleménye szerint s kolozsvári 
beszéd elismerésre méltó megnyilvá-
nulása a politikai jóhiszeműségnek 
es egycneslelküségnek. A szabad dve» 
zet sajtójának egyrésze kiemelkedő 
helyen közli a beszéd fontosabb ré-
szeit. A Paris Soir első oldalon a be-
széd fontosabb részeit és egyik címé-
ben azt a mondatot idézi, amely sze-
rint ha akadna ma ország Európában, 
amely saját követeléseivel lépne fel, 
az ártana az európai együttműködés-
nek. 

A La Croix Ullein-Reviczky beszé-
dét »Magyar felhivás a holsevizmn* 
elleni lojális egyiittmiiködésre« eiír 
alatt közli. 

A Jonrnal Pchnts mintegy 56 so-
ros kivonatban közli a beszédet. 

kok. a jövő zöldkeresztes védőnői 

nagy érdeklődéssel figyelték a szak-

szerű magyarázatokkal kísért adat-

gyűjtő, statisztikakészítő, köraye-

zettanTilmányozó, népgondozó és ad-

minisztrációs munk á t Látszott öeil-

logó szemükön, hogy igyekeztek a 

látottakat és hallottakat minél tö-

kéletesebben elsajátítani, hogy Ka 

majd rövidesen megkapják kineve-

zésüket. ők is precízen végezhessék 

azt a nagyjelentőségű szociális éa 

egészségvédelmi munkát , amelynek 

ellátására hivatást éreznek maguk-

ban. 

Székelyföldi fürdők 
Ábrahám Ambrus professzor 

előadása 
(A DélmHgyarország mnnkatiirsátőf) 

Népszerűsítő, kiemelkedően érdekei 
előadás színhelye volt az egyetem Au-
ditórium maximuma csütörtökön dél-
után. Az Egyetemet és Főiskolát Vég 
zett Magyar Nők Egyesületének ren-
dezésében dr. Á b r a h á m Ambrus 
professzor, a székelyföldi fürdőkről 
adott elő szines cs eleven, lebilincse-
lő előadói modorában. 

Az előadás előtt, már 8 órakor 
szinte zsúfolásig megtelt a nagy hall-
gatóterem a legjobb közönséggel. A 
közönség soraiban ott láttuk dr. Pá l-
fy József polgármestert, az egyetem 
több professzorát és a hölgytársada-
lom vezető képviselőit. 

Ábrahám professzort dr. S c h m i d t 
Henrikné üdvözölte s néhány szóval 
bevezette az előadást, amelyet a kö-
zönség nagv figyelemmel hallgatott 
Vetített képekkel kisért előadásában 
rir. Á b r a h á m Ambrus felvonultatta 
a visszatért erdélyi rész természeti és 
gyógyászati kincsekkel megáldott für-
dőit. A székely származású profesn-
szor szűkebb hazájának szépségeit » 
rajongás tüzével hevített, költői sza-
vakkal magasztalta, majd az erdélyi 
fürdők gvógvhatásftt ismertette tudo-
mányosan fa mégis lendületesen, ér-
deklődést keltve. 

Előadásának első részében a *»S-
kelyföldct irta le s annak természeti 
kincseit ismertette. Tdeg-, neuraszté-
nia-, gyomor-, sziv-, máj- és egyéb be-
tegségek gyógyítására rendkívül aL 
knlmas fürdőket vonnltatott fel * 
hallgatóság előtt, főként azokat * 
fürdőket, amelyek a mai viszonyok Kö-
zött is elegendő kényelmet nyújtanak 
az üdülésre, gyógyulásra vágyóknak. 
Szováta. Mnroshéviz, Borszék, Gyit-
kostó, Marosfő, Csíkszereda, Hargita-' 
fürdő. 7,sögöldfürdő, Kászonjakabfal-
va. Kovászna, Élőpatak, Tusnádfürdö, 
i Szent \nna-tó, a Mohos-tó, a Torjai 
Rüdös Barlang, a Bálványosvár ele-
venedtek meg szines szavakban és ve-
tltett kér 'úe.r Ábrahám professwr 
elősdása nyomán. Az előadást kitörő 
tet'tós kiférte és dr. Schmidt Henrik-
né köszönte meg. 


