
Harangzugás közben hódol 
Szeged törvényhatósága 

Magyarország Nagyurának 
(A Bélmagyarország munkatársá-

tól) Abbó] az ünneplésből, amellyel 

az egész ország népe hódol Orszng-

gynrapitó Kormányzó Nagyurának 

hetvenötödik születésnapján, Sze-

ged, a Magyar Riuascimento váro-

sa s méltó formában kívánja kiven-

ni a részét. Pénteken déli 12 óra-

kor a városháza barokkcirádás köz-

gyűlési termében díszközgyűlésre 

ül össze a városi törvényhutósóg, 

hogy megünnepelje a Küldetett 

Férfiú születése évfordulóját és a 

magyarság örömnapján hódolva he-

lyezze lábai elé hüségfogadalraát, 

szeretetének, ragaszkodásának és 

rendíthetetlen bizodalmának kifeje-

zését. * 

A díszközgyűlést megelőzően dél-

előtt 10 órakor a fogadalmi székes-

egyházban ünnepélyes istentiszte-

let lesz, amelyen megjelennek a vá-

rosi, ál lami és közhatóságok képvi-

selői, Isentisztelet után, pontban 

déli 12 órakor kezdődik meg a nem-

zetiszínű zászlókkal, drapériákkal 

és zöld galyakkal feldíszített köz-

gyűlési teremben a város ünnepsé-

ge. A díszközgyűlésen dr. Tukats 

Sáudor főispán elnököt, a város ré-

széről résztvesz azon dr. Pálfy Jó-

zsef polgármester és dr. Tóth Béla 

polgármester vezetésével valameuy-

nyi tanácsnok, a karzaton egyik ol-

dalt a város tisztviselői karp fog-

lal helyet teljes számban, a másik 

oldalon pedig teljes egészében a 

nagyközönség részére tartják fenn. 

A főispán elnöki megnyitója ntán 

P- Schnelder Vencel alsóvárosi plé-

bános. mint n közgyűlés ünnepi szó-

noka fogja méltatni a nap jelentő-

ségét és beszédében megrajzolva a 

Kormányzó államférfiul és \emberi 

portréját, ki fogja emelni azokat 

• történelmi vonatkozásokat, ame-

lyek Szegedet a legelső magyar 

amlierhez fűzik. Ezekre a szegedi 

kapcsolatokra való visszaemlékezés 

adja meg a város ünnepének külön-

leges jelentőségét. 

Az ünnepi beszéd után dr. Pá l fy 

József polgármester beszéd kísére-

tében terjeszti elő a főispán és a 

polgármester együttes javaslatát, 

nmolyet a kisgyűlés már egyhan-

gúan határozattá emelt, a Kormány-

zó ur őfőméltóságához intézendő 

bódoló feliratra vonakozólag, majd 

a felirat szövegének ismertetése 

ntán a főispán folhivja a közgyűlés 

tagjait a javaslattal kapcsolutos ál-

lásfoglalásra. 

A díszközgyűlés történelmi jelen-

tőségének kihangsúlyozására abban 

a pillanatban, amikor a hódoló fel-

iratot a polgármester benynjtjá. 

megkondul a városháza tornyának 

harangja ós ez a méltóságteljes ha-

Fangzugás szolgáltat kísérőzenét az 

üunepélyes aktushoz, amely után a 

közfelkiáltással történő szavazással 

aa ünnepély végetér. 

A polgármester felkért a háztu-

lajdonosokat hogy a Kormányzó 

nr őfőméltósága 75- születésnapja 

alkalmából házaikat, lobogózzák fel. 

Csütörtökön este a helyőrségi 

honvédzeneknr Friosay Ferenn kar-

nagy vezetésével fáklyásmenetben 

vonult fel Szeged utcáin a hadtest-

r-arancsnoksághoz vitéz Gyimessy 

Frigyes altábornagy lakosztálya elé 

w ünnepélyes takarodót fu jt a Kor-

mányzó ur születésének előestéjén Az 

ünnepélyes takarodó alkalmával a 

helyőrségi zenekar a ..Szép vagy 

gyönyörű vagy Magyarország"-ot 

játszotta. 
• » 

Ötperces munkaszünet 
az iparvallalatoknái és gyá-

rakban 
Budapest, junius 17. A GyOSz el-

nöksége arra kéri az iparvállalato-

ka t bogy a magyar gyárippr hódo-

latáuak kifejezésre juttatásaképpen 

a Kormányzó ur születése napján, 

pénteken délben 11 órakor az összes 

iizemck ötperces munkaszünetet 

tartsanak. 

A Kormányzó szülétésnapjá-
nak ünneplése Kárpátalján 
Ungvár, junius 17. Kárpáta l ja vé-

leményező bizottsága llniczky Sán-

dor főtanácsadó elnökletével csü-

törtökön délelőtt ülést tartott, ame-

lyen Tomcsányi Vilmos Pá l kor-

mányzói bizos is résztvett llniczky 

Sándor főtanácsadó elnöki megnyi-

tójában magemlékezett a Kormányzó 

ur 75. születésnapjáról. 

— Mi a mai napon — mondota 

többek között — Kárpáta l ja repre-

zentánsai ültünk össze, hogy az it-

teni ruszin, magyar és egyéb nem-

zetiségű lakosság nevében odaadó 

hűségünkről, hódolatunkról és sze-

retetünkről biztosítsuk a Kor-

mányzó ur őfőméltóságát Kárpát-

alja ruszfo uép i virágosán felismer-

ve lát ja most is, hogy Magyaror-

szággal — a költő szavai szerint — 

élnie vagy halnia kell. Ezt az ünne-

pélyes fogadalmat küldjük most a 

Kormányzó nr őfőméltósága szá-

mára. (MTI) 

Kormányzónk szQ'ofésnap-
jának méltatása 

a némát és olasz sajtóban 
Berlin, junius 17. A Német TI je-

lenti: Horthy Miklós pénteki szüle-

tésnapjáról a csütörtöesti berlini la 

pok szivélyes szavakkal emlékeznek 

meg. A sajtó többhasábos cikkek-

ben méltatja Horthy Miklós szemé-

lyiségét és a magyar ál lam feleme-

lése körül szerzett érdemeit. 

Róma, jun ius 17. Valamennyi 

csütörtöki olasz lap vezető helyen 

fényképpel ellátott hosszú cikkben 

foglalkozik a Kormányzó ur 75. szü-

letésnapjával. A cikkek terjedelme 

és hangja hü tanúbizonysága és tol-

mácsolója annak a tiszteletnek és 

megbecsülésnek, amellyel az olasz 

nép a legelső magyar ember és raj-

ta keresztül a magyar nemzet iránt 

érez. (MTI) 

A finn lapok a Kormányzó 
születésnapjáról 

Helsinki, junius 17. A csütörtök 

délutáni í inu lapok megemlékeznek 

arról, hogy Magyarország junius 

18-án ünnepli kormányzójának 75. 

születésnapját. Valamennyi lap ve-

zető helyen fényképekkel díszített 

ftikkckkel üdvözli a magyar, állam-

főt. 

Három rendeletet fogadott el 
a 42-es bizottság 

Budapest, junius 17. A 42 tagú or-

szágos bizottság csütörtökön dél-

előtt ülést tartott. A korpiáuy ré-

széről Reményi-Schneller Lajos, 

Szinyei-Merse Jenő és Ant&\ István 

miniszterek, valamint Csizik. Béla 

ós vitéz Bonczos Miklós államtit-

károk voltak jelen. A bizpttság^iá-

rom rendeletet fogadott el: a kán-

tortanítók államsegélyének szabá-

lyozásáról, a Kormányzó születés-

napjának alkalmából vert 5 pengő-

sökről, valamint a külföldi hitelezőt 

megillető biztosítéknak más bizto-

sítékkal történő helyettesítéséről 

szóló rendeleteket. 

A kántortanítók államsegélyéről 

szóló rendelet a következőket mond-

ja kit 

A minisztérium rpndclete a kán-

tortauitók fizetéskiegészitő államse-

gélyének szabályozásául a követke-

zőket mondja: 

t t 1 Ha törvényesen bevett 

egyház által fenntartott középisko-

lában alkalmazott tanító káutorta-

iiitoi tennivalókat is végez, a kán-

tori tennivalók fejében élvezett já-

randóságait a tantói fizetést kiegé-

szítő államsegély szempontjából a 

tanítói javadalom (helyi javadalom) 

megállapításában az 1943. évi ja-

nuár 1. napjától kezdve figyelmen 

kivül kell hagyni. 

% I la az első bekezdésben említett 

tanító a kántori tennivalók ellátása 

fejében a tanítói javadalmazástól 

elkülöníthető kántori javadalma 

zást nem élvez, az 1943 január 1. nap 

játnl l /<lve a tanítói és kántori 

tt-uim alok ellátásáért együttesen 

járó javadalmazásának cáüpáii a fe-

lét kell tauitói fizetés kiegészítő" ál-

lamsegély szempontjából a tanítói 

belyi javadalom megállapításában 

számbavenni. 

8. Az első és második bekezdés 

rendelkezéseit megfelelően alkal-

mazni kell a község által fenntar-

tott népiskolákban alkalmazott ta-

Ditóra is, ha a tanitó az iskolafenn-

tartó és az egyház között kötött 

szerződés vagy huzamos gyakorlat 

alapján törvényesen bevett egyház-

ban kántori tennivalókat is e l l á t 

4. Az első három bekezdésben fog-

lalt rendelkezések következtében a 

kántori járandóságokat csökkenteni 

rem szabad. 

2. 4. E rendelet kihirdetésének 

napján lép életbe. 

Junius 30-án lesz 

Czapik érsek ünnepélyes 

beiktatása 
Eger, junius 17. Az egri egyházi 

és világi hatóságok véglegesen meg-

állapították az n j egri érsek szék-

varosába történő bevonulásának és 

beiktatásának rendjét Czapik Gyu-

la érsek junius 29-én, Péter és Pál 

ünnepén gépkocsin Hortra érkezik. 

Ott Hedry Lőrinc titkos tanácsos 

fogadja. Egerbe délutáij 6 órakor 

érkezik az érsek. A határbau né-

pyesfogatra ül és a Mátyás király-

uthoz hajtat, ahol Kriston Eudre 

püspök, káptalani hi'lynök és dr 

Kátaok.v István polgármester fo-

iadja. Majd qz é r s ^ i palotába vo-

'-«*! s a palota Esterházy-térre néző 

et í f lyérő l válaszol a* fiJvőzTósekr*. 

Az ünnepélyes beiktatás juaras 
30-án, szerdán délelőtt 10 ár*k t r 

szentmisével kezdődik. 

Guszláv svéd király Ünnep-
lése 85-ik születésnapján 
Stockholm, jnn ins 17. A Német 

TI jelenti: V, Gusztáv svéd király, 

S5.' születésnapjának ünneplése a 

stockholmi királyi vár udvarán zaj-

lott le Svédország 9006 vezető embe-

rének hódoló tisztelgése közepette. 

A svéd nép nevében Hansson mi-

niszterelnök intézett beszédet a ki-

rályhoz. Megemlítette, hogy Gusz-

táv király uralkodása idején Svéd-

ország a nyugodt fejlődés korszakát 

élte át. A svéd nép jól tudja, hogy, 

királya minden erejével arra tö-

rekszik, hogy az országot megóvjA 

a háború pusztításaitól. 

Ezután a 85 éves király, aki még; 

mindig csodálatos egészséguek ör-

vend, maudott, köszönetet a minifa-

torelnök szavaiért Hangoztatta, 

hogy a mai politikai körülményeit 

hözött nem könnyű megtalálni a he-

lyes irányt, amely a svéd hazának 

biztosítja a békét és a szabadságot. 

Közte és kormánya közt mindig tel* 

jes egyetértés uralkodott és a jövő* 

ben is igy marad-

Gusztáv sv^d kirá ly 85. sriiletéia 

napja alkalmából Stockholmba sok? 

külföldi á l lamfő távirata érkezett 

jókivánatokkal, igy többek köaött 

Hitler Adolf vezér és kac. íllár, 4 

pápa, a dán király, a finn államéi* 

uök, a francia ál lamfő, az angol kW 

rály Magyarország körme nyzéjm, 4 

japán császár és Thaiföld királyai 

üdvözletei. (MTI) 

Ellenőrzik a cirkuszok 
vadállatainak etetését 

Budapest, junius 17. Aa Országoa 
Állatvédő Liga panasza alapján érdé® 
kes intézkedést hozott a belügymmiM* 
ter. A liga panasszal in dult « Mi-
niszterhez, mert olyan értesüléseket 
szersett, bogy akad vándorcirkusz 
amelynek tulajdonosa furcsa módon 
gondoskodik vadállatainak etetéséről! 
összefogdostatja a kutyákat és sark-
kel táplálja áilatsereglelét. Az össze-
fogdosott vagy néhány pengőért szer-
zett kutyákat elevenen dobták eM 
oroszlánok, tigrisek elé és a rémület-
től félőrült, szerencsétlen állatok ször-
nyű kínlódás közben pusztultak eL 

Az állatvédők panasza alapján meg-
indult a vizsgálat és a miniszter gyors 
döntést hozott, Megállapította, bogy r 
vadállatok etetésének ez a kegyetlen 
ős megbotránkoztató módja állalvédel-
mi közreendészti szempontból tűrhe-
tetlen. Ezért elrendelte, hogy a buda-
pesti, a vidéki rendőrség valamennyi 
vidéki hatósága szigornan ellenőriztes-
se a eirkuszvállalatokat és minden rem 
delkezésre álló törvényes eszközzel 
akadálvozza meg, hogy a vadállatokat 
élő állatokkal etessék A miniszter el-
rendelte, ha valamelyik cirkuszról ki-
derül, hogy eleven Jószágot dobott » 
vadállatok elé, azonnal vonjak vissz* 
az igazgató cirkuszi engedélyét, (MTI) 

Elveszeit ahlatáska 

i 

okmányokkal folyó hó 12-én 

d. u. a Szeged állomás II. © 

étterméből. Boesöletes meg-

találó vagy nyomravezető, a 

reá nézve értéktelen okmá-

nyokkal juttassa el Futura 

irodába, Széchenyi tér 13,1 

ahol jutalomban rácsul. 


