
A Védnökség gyászosa 
Heydrieh tábornokot 

Prága. fJní«B 5. A Német TI je-

lenti: Csehországban és Morvaor-

szágban nemfsak a német lapok, ha-

nem valamennyi cseh lap Heydrieh 

helyeftes birodalmi védnök tragikus 

elhunyta feletti gyászának szenteli 

hasábja i t A lnpok méltatják az el-

hunyt érdemeinek nagyságát, ki-

emelve belőlük azt a mély igazság-

érzetet, amely Heydrlchet Cseh-

országi feladata teljesítése közben 

mindig áthatotta. Heydrieh tábor-

nokkal oly embert gyilkoltak meg. 

— hangsúlyozzák a lapok —, aki a 

legnagyobb megértést tanúsította a 

cseh nép iránt és akinek kezdemé-

nyezésére Csehországban cs Morva-

országban nagyszabása szociális 

épitő munka indult meg és annak 

előnyeit egész Csehország és Morva-

ország lakossága élvezte. (MTT) 

Prága, junius 5. A Német TI je-
lenti: A védnökség egész területén 
nemcsak a középületeken, de igen sok 
magánházon is félárbocra engedték a 
birodalmi és a védnökségi lobogót. A 
védnökség! hivatal kulturális osztá-
lya elrendelte, hogy a szinházak, mo-
zik előadásai és egyéb szórakozások, 
beleértve a hangversenyeket is, to-
vábbi intézkedésig nem engedhetők 
meg. 

Mannerheim vezértábornokof ünnepli 
Finnország 

Helsinki, junius 5. A Némel TI je-
leuti: Ilyti finn államelnök Manner-
heim vezértábornok 75. születésnapján 
üdvözlő beszédben ismertette a vezér-
tábornok bel- és külpolitikai léren 
szerzett rendkívüli érdemeit. 

— Az a rendkívüli dolog jutott osz-
tályrészül — mondotta többek között 

—, hogy oly szolgálatokat tehessen 
népének, mint senki más. Sikerrel 
küzdött a bolsevizmussal. Ezzel az 
egész nyugati kulturának oly szolgála-
tot tett, amelynek jelentőségét csak 
a történelem távlatából tudjuk majd 
teljes mértékben felfogni. (MTI) 

Hitler és Mannerhe'r* találkozása 
az ,(ui bajtársiasság" bizony téka 

Berlin, junius 5. A Német I I illeté-
kes helyről közli: 

Berlini politikai körökben a 
Führernek Mannerheim bárónál, Finn-
ország tábornokánál tett látogatásá-
val kapcsolatban jellemző tünetnek 
tekintik, hogy a mai Európában nem 
tesznek többé különbséget »nagy és 

Űrnapja Szegeden 
(A jucuuiie,} arois/.iig munkaiul.-ami) 

A katolikus társadalom bensőséges 
valiusszefeletenek impozáns meguy i-. 
iatkozasa volt a csütörtöki uruapi 
körmenet. A körmenetben ezrekre me-
nő tömeg vett részt s a szép idő is 
igaz ünneppé varázsolta az idei Űr-
napját. Az ünnepség a fogadalmi tem-
plomban kezdődólt, ahol reggel 8 órai 
kezdettel dr. G l a t t f e l d e r Gyula 
megyéspüspök szentmisét pontofikalt 
fényes papi scgedlettel. A szentmisén 
részt vettek a városi, egyházi, katonai 
é» polgári hatóságok vezetői, valamint 
a város katolikussága igen nagy 
számban. A templomból kiszorult if-
júság részére a fogadalmi templom 
főbejárata ellőtt elhelyezett oltárnál 
tábori mise volt, amelyet dr. Pongrác/. 
Lóránt hittanár mondott. 

Fél 10 óra tujbuu indult él az ur-
napi kormenet a dómból. Elöl haladt 
a leányifjuság. utána a taiiulóifjak 
menete következett, majd az egyetemi 
hallgatók csoportja, a társadalmi 
egyesületek, női Intbu/galmi egyesüle-
tek és férliliilbuzgalmi egyesületek 
haladlak igen népes csoportokban s a 
menetet az egyházközségek küldöttsé-
gei zárlak be. A Irgmellósagosabb Oi-
táriszentséget dr. Glattfelder Gyula 
megyéspüspök vitte, körülötte a ka-
nonoki renddel, valamint a díszbe öl-
tözött papsággal. Az Oltáriszentség 
mögött baladlak a varos urai, Fckcte-
halmy-Czeydner Ferenc hadtestpa-
rancsnokkal, dr. Pálfy József polgár-
mesterrel és a tanácsnoki karral elü-
kön. A körmenet dísze volt a MANSz 
holgygárdájátiuk díszmagyar ruhába 

.öltözött csoportja, nemkülönben a 
honvédség díszszázada, valamint a 
nostások szép felvonulása. A katona-
zenekarral felváltva énekelt a hivők 
serege, a legszebb és legbensősége-
sebb énekek fakadtak a szivekből és a 
körmenet a legnagyobb rendben, mély-
séges áhítattal haladt el a Szenthá-
romság-utca torkolatánál, a Tisza La-
jos-korul és a Dugonics-tér sarkán, a 
Vajda-háznál es a l'Vkele-házoál fel-
állított oltárok előtt Az oltároknál a 
iiiegyésfőpásZtOr áldást osztott az Ol-
tó r i sze n l séffpel. A körmenet harang-

kicsiny« között. A Führcr finnországi 
látogatása berlini polilikai körök vé-
leménye szerint bizonysága ennek az 
>iij európai bajtársiasságnakr. amely 
nem ismer különbségei nagyobb és 
kicsinv között, nem ugv. mint az Egye-
sült-Államokban. (MTI) 

zúgás közepette visszatért a fogadalmi 
templomba, ahol a megyéspüspök ál-
dással fejezte be az ünnepséget 

A húsárak 
ujabb szabd.yozása 
Budapest, junius 5. A közellátási 

miniszter most kiadott rendeletében 
tijra szabályozza a sertésekért és a 
különböző husipari termékekért kiű-
zethető 'legmagasabb árakat. E-z fc 
rendelet lényegében összefoglalása a 
soványsertésárak, a hizottsertésárak, 
valamint a husipari termékek árának 
szabályozása tárgyában korábban ki-
adott rendeletnek. A rendelet a so-
vnnysertésre vonatkozó sorában az 
árszabályozást változatlan formában 
lépteti életbe, mig a hízósertésnél az 
eddigi csoportos felosztást eltörölve 
az ország egész területére egységes 
árakat állapit meg. Az uj hízósertés 
ára általában kilograrnonkint 18 fil-
lérrel emelkedett az ország vatémeny-
nyi vidékén eddig érvényben volt ár-
ral szemben. További kedvezményt 
jelent a hizlaló gazdák részére a ren-
delet azon intézkedése. Iiogv a meg-
állapított legmagasabb hízósertés 
árak a 115 kiíogromos suly elérése 
esetén is kifizethető, az eddigi W5 ki-
logrammal szemben. A különböző hus-
ipari termékek fogyasztói ára csupán 
egyes esetekben cs kisüzemeknél vál-
tozik meg. Budapesten csupán a zsír 
fogyasztói árát emeli fel a rendelet 
kilograrnonkint 10 fillérrel, mig a 
másik területi körzetben levő vidéken, 
valamint a sertésellátás szempontjából 
központi ellátásba vont kerületeken 
az eddigi fogyasztói árak változatla-
nul érvényben maradnak. 

A fogyasztói árak emelését a ren-
delet csupán nz eddigi termelői árral 
vonatkozásban érinti, ahol az egysé-
ges sertésármegállapitás folytán volt 
eddig szükséges a hiznll sertés árfel-
emelése s a fogyasztói ár csupán i'y 
kis mértékű emelése, mert az állam 
kincstár a szállítási költségek nagv 
részét magára vállalja 

A kormány egvidejulcg uuazkcgt 
egyes cikkek, mint például a horgo-
nyozott edények, szárított főzelékek és 
Évümölesiz árinál- lés'/átlitása iránt. 

s z e d e d 

tengeri szabadkikStdt kapjon, 
— mondotta egyetemi évzáró beszédében dr. Kogutowicz 

Káró y rektor 
azt fejtegette, hogy Magyarország is 
agrúrállam s agráJ'erőit nem használ-
ja ki eléggé. 

(A üéIuiagyarország munkatársa-
tói) Pénteken délelőtt fél 12 órakor 
folyt le a szegcdi egyelem évzáró ün-
nepsége. Az ünnepségre feldíszített 
egyetemi aulában nagy számban gyűlt 
össze a meghívott közönség, amely-
nek jelenlétében dr. K o g u t o w i c z 
Károly rektor bezárta az egyetem 
1941—42, tanévét. Az ünnepségen meg-
jelent a csanádi püspök képviseleté-
ben R a s k ó Sándor nagyprépost, a 
város vezetősége részéről dr. Tu-
kats Sándor főispán, valamint dr. 
P á l f y József polgármester, díszes 
katonai küldöttség P i z y b i s 1 a w s-
k y Ferenc ezredes vezetésével, dr. 
S z é c h e n y i István kormánybiztos, 
V é g h Károly postafőigazgató, dr. 
S z t o j k a Miklós miniszteri tanácsos, 
penzíigyigazgató, dr. S c h i l l i n g Gá-
bor a tanárképző főiskola igazgatója, 
dr. B u ó c z Béla fökapitányhelyettes, 
Pi a i n e r Ferenc ipartestületi elnök, 
k a m p f Ericb német konzui és má-
sok. 

Pontosan fél 12 órakor vonult be 
az egyetem tanácsa és professzori ka-
ra dr. K o g u t o w i c z rektor veze-
tésével és foglalta el helyét az emel-
vényen. A kolozsvári Ferenc József-
tudományegyetemet dr. Z o 1 n a i Bé 

Hazánk fejlődése és jobb jövője tebát 
az európai viziut hatalmas tervének 
megvalósulásától függ s bármit (pr-
duljon is a sors — fejezte bc beszé-
dét a rektor magnificus —, Magyaror-
szág jövőjét ebben az irányban kel) 
fejleszteni. 

A lelkes tetszéssel fogadott rektori 
értekezés elhangzása után dr. B a l ó 
József orvoskari, dr. H a l a s y-
N a g y József bölcsészkari és dr. 
F r ő I i c b Pál természettudományi 
dékán számolt be a jutalmak és pálya-
dijak odaítéléséről. 

A szegedi egyetemi ifjúság vezető-
jének beszámolója következett ezután. 
Ny i k o s Gyula, a SzEI elnöke át-
fogó beszámolót adott az elmúlt tanév 
ifjúsági munkájáról, a »nagy életter-
mő műhely működéséről, öntudato-
san világított rá arra, hogyan készült 
a Horthy Miklós-tudománvcgyetem 
ifjúsága az életre, hogyan készült ar-
ra, hogy a magyar közösségben elhe-
lyezkedhessen. Az elmúlt óv legna-
gyobb megmozdulásaként a SzEI 18 
napos népfőiskolai tanfolyamát jelöl-
te meg, amelyen 29 gazda ifjú ismere-

té, a Magyar Tudományos Akadémiát j tóit gazdagították és amely kézfogás 
17 I I - „ í", A .". _ ^ í : *-,».. írni! n i nlföl/i í tonlllf 1 fillo/i rt A n „ n t dr. P o 11 n e r ödön, a pécsi egyete-

met pedig dr. B i r k á s Géza profesz-
szorok képviselték. 

Dr. Kogutowicz Károly rektor üd-
vözölte néhány szóval a megjelente-
ket, majd felolvasta értekezését. A 
közérdeklődésre számot tartó, érde-
kes cs nagykoncepcióju rektori érte. 
kezes bevezetőjében Kogutowicz Ká-
roly, a kitűnő földrajztudós a Duná-
ról adott ismertetést, mint az orosz 
térségen kivül fekvő Európa legna-
gyobb folyójáról. 

— A Duna völgye évezredek so-
rán mindig népek ulja volt Európa 
derekában — mondotta az előadó —, 
majd rátért annak taglalására, hogy 
a Duna bár Nyugateurópában ered, 
de minden más európai folyótól elté-
rően nem nyugatnak, hanem keletnek 
veszi ntját. fgy lett a Duna Európa 
nyugati és keleti államainak össze-
kapcsolója. eszerint kapta közvetítő 
szerepét kelet és nyugat kőzött. 

— A nemzet még kellőképpen nem 
ébredi tudatára annak _ folytatta 
rendkívül érdekes előadását dr. Kogu-
towicz Károly hogy a technika leg. 
újabb vívmányai mellett mit jelent 
nekünk a Duna! 

Ismertette ezntán a németek gi-
gantikus. Európát átszelő víziútjának 
tervét, azt a hatalmas Duna-hálóza-
tot. amely tehetővé fogja tenni, hogv 
150(1 tonnás tengerjáró hajók közle-
kedjenek a Dunán végig s igv közelít-
sék meg az északi és keleti, valamint 
a nyugati tengeri kikötőket. Ebben a 
nagyszerű tervben ránk, magyarokra 
vár a dunai kikötök berendezése és a 
Duna Tisza-csatorna megoldásának 
terve. A Duna Tisza-csatorna lerö-
vidítené nzt az Európát átszelő vfzi-
utat. nemcsak 250 kilométerrel tenné 
rövidebbé Újvidék felé az utat de nz 
árell eni hajő/ást is feloldaná ésgvors. 
könnvü szállítást lehetőséget biztosi 
tnnh a rnagvar búzának, 

\z előadó itt elérkezett értekezésé 
nek Szegedéi érintő részéhez. Rátrar 
kimondotta, hogy n Duna—Tteza-esa-
torna inogvalósifátával kapcsolatosan 
Szegednek nem az a legfontosabb, 
hogv itt legyen a csatorna bekötő-ága. 
sőt Csongrád erre sokkal alkalma-
sabb. hanem azt kell kivívnunk, hogv 

Szeged szabad kikötőt kapjon 
s ezzel nj tengeri kikötővélép-

ien elő. 

Beláthatatlan perspektívákat nyitna a 
tengerhajózás behozatala az ország 
szivébe, ezzel hazánk ma még szinte 
beiárhatallap Jelentőségű átmenő ke-
'"skedelmi forgalom szinterévé válna 
Nvptrat és Kelet kőzött.. 

Befejezésül dr. KCYÍUIIOWÍOT rektor 

volt az alföldi tanult ifjúság és az ag-
rárifjuság között. Második helyen a 
háromnapos lelkigyakorlatot emlitetl-
te, amely »tiiz akart lenni, hogy a 
szétszórt, zörgő szalmából és az érzé-
ketlen fából is kicsiholja a fehéren 
fénylő lángokat*. I 

beszédének tükrében elvonult a hall-
gatóság előtt az egyetemi ifjúság sok-
rétű kulturális tevékenységének hn 
képe, a honvédeinkért való gyűjtés és 
fáradozás, a sport és egyéb ifjúsági 
tennivaló pontos és lelkes elvégzésé-
nek minden bizonyítéka. 

Dr. Kogutowicz Károly közölte ez-
után. hogy a szegedi magyar asszo-
nyok által az egyetemnek adományo-
zott zászlóra a Kormányzóné most 
küldötte el díszes nemzetiszínű szal-
lagcsokrát és felkérte a zászlóanyai 
tisztségben Kormányzónk hitvesét he-
lyettesítő dr. Tukats Sándornét, hogy 
a szallagot a selyemzászlóra felerő-
sítse. 

— Magyar hittel, akarattal a ma-
gyar tudományért! — jelmondat han-
goztatásával tűzte fel a főispán ne-
je a nemzetiszínű szallagot, majd Ko-
gutowicz rektor emlékezett meg az 
egyetem alapitójáról: vitéz Horthy 
Miklós kormányzóról. Kiemelte, hogy 
nnnak a kiváltságnak, amellyel 'Kor-
mányzó urunk nevét a szegedi egye-
tem számára átengedte, két értelme 
van: az egyik, hogy egyetemünk a sze-
'Tedi gondolat jegyese, a másik, hogy 
egyetemünk patrónusa az ifjúság ve-
zérlő mintaképe. Szegedről törtek elő 
a nemzeti hadsereg katonái, innen 
kell az ifjúságnak a szellem fegyve-
reivel előretörni s ugyanolyan ke-
ménv harcot vivni a magyar nemzet 
lövőjéért. 

Kogutowicz rektor Kormányzó 
urunk éltetésével zárta be az ünnep-
séget A közönség felállva percekig 
Ünnepelte Horthy Miklós kormányzót, 
az egvetem alapítóját és legmagasabb 
nártfogóját \ szép ünnepség a Him-
"tisz eléneklésével ért véget. 

H U H G A Ü I A 
TEHERTAXI 

M áflalat 
működésé t megkezdte . 

A nagyérdemű közönség 
figyelmét erre felhivjuk. 
Kérjük a fuvaroztató kö-
zönség szíves pártfogását 
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