
Japén tengeri győze!eft* 
Tokió, junius 19. A Német TI je-

Vnti: Kiegészítésül közlik, nogv a 
Lunga melleti légiü'kőzetben, amely a 
japánok győzelmével végződött, az el-
lenség mintegy 45.000 tonnatartalmú 
hajóteret vesztett. A délcsendesoceáni 
arcvonalról érkezett birek szerint az 
értékes rakománnyal haladó ellensé-
ges hajóraj éppen a kikötőbe akart 
befutni, amikor a japán támadás meg-
indult. A kialakult légiütközet rendkí-
vül elkeseredett volt. Az ellenség a ha-
jókiséretet mintegy 100 vadászgéppel 
védelmezte. A japánok is mintegy 100 
vadászgépet és bombázót vetettek 
harcba. Noba az ellenséges vadászok 
ilyenformán számbelileg erösebbek vol-
tak, a japán bombázóknak mégis sike-
rült megoldani feladatukat. Az elért 
eredményhez viszonyítva a japán vesz-
teségek csekélyeknek tekinthetők. 

(MTI) 

Bosö Japánba érkezett 
Berlin, junius 19. A Német TI je-

lenti: Subhas Chandra B o s e megér-
kezése Japánba, bangkokindiai körök-
ben nagy lelkesedést váltott ki. Deb-

rath Das, az indiai függtíenségi liga 
tagjai küzdő szervezetének a vezetője 
kijelentette Bangkokban a Német Táv. 
irati Iroda tudósítójának Bose Tokió-
ba való megérkezésével kapcsolatban, 
hogy ez nem csupán az indiai szabad-
ságmozgalom ügyét lenditi fel, hanem 
ujabb biztosítékot nyújt magának az 
indiai népnek is, amely által alkalma 
lehetne folytatni a harcot a brit el-
nyomás ellen. (MTI) 

Külön angol főparancsnokság 
K e l e t á z s ' á b a n 

London, junius 19. Szombaton reggel 
Londonban hivatalos közlemény jelent 
meg, amely szerint a szövetséges ha-
talmak külön katonai főparancsnokság 
felállítását tervezik Keletázsia számá-
ra. Ez a főparancsnokság irányítja 
majd a Japán ellen tervbeveit offenzí-
vát. Eddig még nem tudni, ki kerül az 
uj főparancsnokság élére. 

Az indiai szövetséges csapatok ed-
digi főparancsnoka, Sir Archibald Wa-
vell vezértábornagy októberben, mint 
ismeretes, átveszi az indiai alkirály 
tisztségét. (MTT) 

Kitört a harmadik amerikai s z é n b á n y á s z s z t r á i k 

Amszterdam, junius 19. 'A Német 

TI jelenti: Mint a brit hírszolgálati 

iroda jelenti, az Egyesült-Államok-

ban pénteken kitört a harmadik 
szénbányAszsztrájk, amely az ottani 

legnagyobb szénbányákra is átter-

jedt. Lewig újból azt követelte, 

hogy a munkásoknak átlagosan fi-

zesék meg azt az időt. amelyet a 

föld alatt eltöltenek, nem ngy mint 

eddig csak a közvetlen munkahelyü-

kön eltöltött Idő i TTgyanis igen sok 

Helyen a munkásoknak nagyon 

bosszú utat kell megtenniök a föld 

alatt, amíg elérik munkahelyüket. 

Mint a brit hírszolgálati iroda 

jelenti, az amerikai szénbányász 

sztrájk ellen az amerikai kormány 

vezető személyiségei állítólag a 

sztrájkelleni törvényjavas'at alá-

írását kérik Rooseveltől. Washing-

tonban azt hiszik, hogy Roosevelt, 

bár a szervezett munkások tiltakoz-

nak, tuóg s aláírja a javaslatot. 

(MTI) 

Az ország déii részein éréshoz; 
közeledik a búza 

Egy hét múlva megkezdődik az aratás 
Budapest., junius 19. A földműve-

lésügyi minisztérium vetésjelentése 
szerint az elmúlt kéthetes időszak 
ban, az évszakhoz képest, hűvös idö 
uralkodott. 

Aa őszi bum a NagyalfiUdön, fő-
leg a szikes talpjokon, az abnormá-
lis száraz tavasat nagyon megsíny-
lette, A junius elejei esők jót tettek 
a búzának. A hegyvidékek kivételé-
vel — ahol helyenként még csak most 
kalászol — mindenütt elvirágzott 
már, az ország déli részein az érés-
hez közeledik, 

A rozs szerafojlődéso kielégítő. A 

melegebb talajokon, különösen Pest 

vármegye homokosabb részein, 
nap múlva megkezdik az aratása. 

A kukorica jól kelt, utóbb kiesi 
visszamaradt, második kapálása i v 
lyamatban van. 

A burgonya fejlődésére az utnbW 
két hét időjárása kedvező volt. 

A konyhakertekben a májusi fa-
gyok jelentős károkat okoztak. 

A rétek és legelök átlalában ige* 
gyengék. Az esőzések hatására va-
lamit javultak-

A gyümölcsfák közül a barack j9 
közepes, a cseresznye és megy kö-
zepes, a szilva, alma jó közepes tee* 
mést igér. 

Üoanáhfyzé. utunk tfyty n a p f a 
Kormányzó urunk, vitéz nagy-

Feloszlatták a szegedi Lioyd-Társulatot 
Budapest, junius 19. A kereskedel-. belügy minszterrel és az iparügyi 

vrí és közlekedésügyi miniszter a sze miniszterrel egyetértőleg felosziat-

gedi Lloyd Társulatot és az általa Jta, illetőleg megszüntette. (MTI) 

fenetartott Áru- és Értékcsarnckot a I 

Ma lesz a leventék évzáró 
ünnepélye 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Vasárnap végződik a levente év. 

Országszerte ünnepélyes külsőségek 

között- zárják be a leventék évét. 

Szeged levente egyesülete is nagy-

szabású ünnepély rendezésével ko-

ronázza be a tiz hónapi termékeny 

és eredményekben gazdag munkál-

kodást. Reggel 8 órakor a József 

főherceg-téren tábori mise lesz a 

katolikus vallású leventék részérc, 

Ugyanekkor a református templom-

ben is istentiszteletre sereglenek 

össze a református leventék. Isten-

tisztelet után zárt alakulatban vo-

nulnak a leventék a Hősök Kapujá-

hoz és megkoszorúzzák a hősi emlék-

müvet. Ezután apródavatás és ha-

dijelvénykiosztás következik, majd 

a leventeesapatok diszmenetben vo-

nulnak el a levente zászló előtt 

Délután fé 6 órakor érdeke-nck 

Ígérkező kiképzési, sport-, torna- és 

játékbemutató lesz a felsővárosi 

Pálfy József-leventepályáján. A le-

venték felvonulása után a zászlófel-

vonás ünnepélyes aktusa kövotke-

z'k, majd ima., ezután a leventeze-

nekar hangjai mellett zenés sza-

badgyakorlatokat mutatnak be. A 

leány leventék ének- és táncbemu-

tatóval színesítik az ünnepség mű-

sorát, amelyen még sporvi^mut^td, 

talaj- és szertorna szerepei. Véiül 

a kikábzé&ükröl is számot adnak be-

mutató keretében, majd díszmenet 

zárja be az ünnepséget, amely iránt 

városszerte nagy érdeklődés nyilvá-

nul meg 

Szász miniszter aratási 

rádióbeszéde a gazdákhoz 
Budapest, junius 19. Péter Pálkor 

az u j kenyér betakarítása ünnepé-

nek első napján Szász Lajos közel-

látásügyi miniszter aratási rádió 

beszéddel fordul az ország gazdakö-

•íönségéhez. Junius 29 én déli 1 éra-

kor besz^í a közellátásügyi minisz-

ter Budapest L hullámhosszán, be-

szódének cime: „Aratás előtt" 
(MTI) 

(Jfra szabályozták 

a rendőrségi pótdijat 
Budapest, junius 19. A Budapesti 

Közlöny vasárnapi száma közli a kor-
mány rendeletét a rendőrség fogalma-
zói, felügyelői és orvosi karában, va-
lamint a detektivtrslülcthcz tartozó 
tisztviselők rendőrségi pótdijának 
ujabb szabályozásáról. 

F E R E H C J Ó Z S E F 
KESERŰVÍZ 

bányai Horthy Miklós iránt vala 
mennyi magyar lelkében a legmé-
lyebb tisztelet, a legnagyobb hála 
és a legőszintébb szerelet él. 
az őszinte szeretet különösen fel-
lángol a szomorúságok és örömök 
napjain. Az ország őrömnaprján 
minden magyar szem ragaszkodó 
hűséggel piílant a királyi várra. 
Ugyanakkor szerető érdeklődéssel 
kívánná tudni, vájjon hogyan töl-
ti napjait Kormányzó nrnnk. 

A Föméltóságu ur egyik volf 
szárnysegéde volt szives minder-
ről bennünket tájékoztatni. 

A cikket egyik fővárosi laphői 
vettük szószeiint át. 

hallgat a Kormányzó ur a rádió mftt 

A föméltóságu ur regei félhét. 
kor kel és átlag minden második na-
pon egv óra hosszat lovagol a fedett 
lovardában, egész ritkán a Vérmezőn. 
Utána fürdik, majd teázik Reggelizd 
közben átolvassa a reggeli lapokat. 
Tiz órakor meghallgatja a rádió hí-
reit, majd a dolgozószobájába megy, 
ahová az első szárnysegéd lmhozza a 
napi postát. Valamennvi hozzá irt le-
vél fclbonfatlannl kerül e kezébe. A 
levelek átnézése nfán a Föméltóságu 
ur kiadja a napi utasításokat, sze-
mélyes jellem! rendelkezéseit. 

— Hetenként kéf nap kivételével 
délelőtt fél kettő óráig audenciát tart. 
Felváltva folvik a katonai és polgári 
személvek kihallgatása. A bét másik 
kéf napján önmaga dolgozik az állam, 
ügyeken és fontos problémákon. De 
ha szükség van, hogv lelentéseket fo-
gadjon, nincs vasárnapja va.gv ünnep-
napja. Félkettő órakor következik az 
ebéd. legszűkebb családi körben. Az 
étkezés egvszerü bárom fogásos: le-
ves. hus. tészta és gvümölcs. A Fő-
méltóságú ur egy pohár világos sör! 
szokott fogvasztani. Ebéd után a csa-
lód feketézik a szalonban. A Fömél-
tóságu ur ilvenkor nézi áf a déli la-
pokat. Utána meghallgatja a rádió 
félhárom órás híreit. Mosf rövid idő-
re lepihen. Nem egészen egv órai pi-
henés után rendszerint délután is 
folvtafórfik az audenria. A Főméltó 
ságu nrhoz ilyenkor tótnak be az ál-
lamüsrvekkel kapcsolatos ielentésféte-
lek. Gyakori* este nvolc óráig tarta-
nak ezek a kihallgatások egv félórás 
szünettel Ugvanis öt órakor teázik a 
Főméltósámi ur. miközben a rádió hí-
reit hallgatja Sokszor a mcghivoff 
vendégekhez is csak pár perere megv 
be dolgozószobáiéból a szalonba, ahol 

n Főméltóságn a«szonv a háziasszony. 
— A két fogásból álló vacsora 

nvolc órakor van és utána többnvírf 
bridzsnarti következik nmelvre a ro-
konság. a szárnysegéd vagv más a 
közvetlen környezetből Van meghívást 
Azonban «z psft nMióMr"k«t mindig 
meghallgatta i ljorwtnWá ur Ií»!é 
t'MKnegv érákét atfá" uvupödni tér. 

* hirweolffilaton kívül még mit 

sorából? _ kérdem. 
— Nagyon szereti az üditő, szóra* 

koztató zenét, könnyű zenét, de neu» 
Ez [a dzseszt. A jó cigánymuzsikát is u h 

vesen hallgatja, meg kedvelt operáit! 
a >Tosca«. a >Pillangókisasszony* ég 
a »Mosolv országé«-t. 

_ Miből áll a Föméltóságu ur szó-
rakozása? 

— Ha nincs délutáni kihallgatási, 
akkor uzsonna előtt sétálni szokott * 
Várkert Dunára néző terraszán. A! 
legnagyobb üdülést a vadászat nyujtj* 
öfőméltóságának. Teniszezni is sze* 
ret, de csak Kenderesen és Gödöllő* 
szokott. Minden jelentős irodalmi mfr* 
vet ismer, ezeket gyakran a Fömél-
tóságu asszony olvassa fel. A jó fil-
meket is szereti, ezeket családi kör-
ben a királyi várban lévő moziterem-
ben nézi meg. Színházba is sz.ivescff 
jár a Föméltóságu ur. Szabadidejéből 
azonban most gyakran sokat szentel 
unokájának, Istvánkának. 

Búcsúzáskor még egy nagyon ked-
ves emléket hallok: 

— Színházba készültek a Föméltó-
ságu urék. egy jó operett megnézésé-
re. Én lettem volna a kíséretükben, 
mint beosztott szárnysegéd. AzonbaU 
megbetegedtem és lázasan feküdtem « 
szárnysegédi lakosztályomon. A Fö-
méltóságu ur ekkor beüzent hozzám, 
bogv fel ne keljek, amíg nem gyógyul-
tam meg teljesen, ők majd várnai 
reám és akkor nézik meg a darabot^ 
ha egészséges lesz. Milv fenkölt ne-
mes emberi lélek és jóságos szív, hogy 
az ország ezer snlyos gondja közepet, 
te ily kegyes figyelemmel gondosko* 
dik azokról, akik őt szolgálják. 

íme, így múlnak el az ország Elsl 
Emberének a napjai: sok-sok munka, 
nemes szórakozás és meghitt, benső-
séges családi élet. 

Pálföldv Margit 

A Kormányzó ünneplés* 

az egyetemen 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Horthy Miklós-tudomány-
egyetem tanácsának szombaton tar -
tolt rendes ülésén dr. F r ö h l i c b r 
Pál rektor napirend előtt lelkes sza-
vakkal emlékezett meg a Kormány-
zó ur őfőméltóságónak. az egyetem 
patrónusának 75-ik születésnapjá-
ról. 

A megemlékezést az egyetemi ta-
nács tagjai állva hallgatták végig 
és a Föméltóságu urat lelkesen ün-

nepelték. 

J é g s z e k r é n y e k 
elsőrendű kivitelben kaphatók 

F e k e t e N á n d o r n á l 

Kossuth Laios-sugárut I I . wáml 


