
Berlinből eltávolítják 01 asszonyo'at 
és gyermekeket 

G ö b b e l s a légiháboru gyökeres megváltozását jósolja 

Berlin, augusztus 7. Dr. G ö b -

B e 1 s legújabb cikkében a légihá-

boru gyökeres megváltozását jósol-

ja. A német nép véleménye szerk.it 

a légi ha re terén ugyanazt a próbát 

áilja ki, amelyben az angoloknak 

volt részük 1940-ben. Amint azon-

ban annakidején az angol kormány 

a légvédelem egész u j alapokra he-

lyezésével döntő jelentőségű válto-

zást tudott létrehozni, ugyanugy 

— irja dr. Göbbels — a német 

kormány is megteszi a szükséges 

intézkedéseket. Természetesen sem 

az előkészületekről, sem azoknak 

időpontjáról egyelőre nem lehet 

semmit sem közölni. Az eljövendő 

hetek azonban döntő jelentőségűek 

lesznek. 

Amint az első világháborúban 

a német népet kiéheztetésscl kény-

szeritették térdre, ugyanígy most 

a könyörtelen légiterrort alkalmaz-

zák az asszonyok és gyermekek el-

len. Amig a német légitámadások 

v.1940 nyarán és őszén kizárólag an-

gol katonai és ipari célpontok el-

len irányult — irja Göbbels —.ad-

dig az ellenség majdnem kizárólag 

a polgári lakosságot bombázza és 

ezzel akarják a német harci szelle-

met megtörni. Az angolok már ezt 

nem is nagyon tagadják. 

Miután egyelőre a német légi-

Haderö nem tudja ezeket a tömeg-

támadásokat hasonló erővel viszo-

nozni — irja Göbbels, pedig ez vol-

na legcélravezetőbb —, kénytelen 

pillanatnyilag beérni légvédelmi 

rendszabályokkal és újításokkal. 

Ezeknek a légvédelmi újításoknak 

tudható be az ellenség mindjobban 

növekvő vesztesége a Németbiroda-

lom területe fölött. 

A" továbbiakban a propaganda-
üpyi miniszter a polgári légvéde-
)fm kérdésével foglalkozik. Ezek 
elsősorban preventív jellegűek 
amennyiben — mint például — a 
birodalmi fővárosból, amely ellen 
a közeljövőben súlyos légitámadá-
sok várhatók, a gyermekeket, asz-
szonyokat és aggastyánokat kitele-
pítik. Természetesen a nagyváro-
sok totális kiürítésére nem kerül 
«or. Semmi körülmények kŐBöít 
sem engedheti meg magának Né-
metország, hogy a szükségessé vá-
ió intézkedések pánikot keltsenek 
és a német hadiipart veszélyeztes-
sék. Szükséges még, hogy a kor-
mány részéről tett intézkedéseket a 
lakosság saját erejéből kiegészítse. 

Mindezek a nehézségek azonban 

csak átmeneti jellegűek, mert ugy 

az ellenség légitámadása, mint a 

keleti és déli hadszintéren meg-

indított ofenzivá'ja időbelileg kor-

látolt. A háború olyan időszakában 

mint amelyik most folyik, döntő 

jelentőségű a nép erkölcsi ellent-

álló képessége. A német világnép 

?s enneK megfelelően kell viselked-

nie. Az angolok már rég elfeled-

keztek azzal dicsekedni, hogy ke-

ményebbek a németeknél. Olyan 

néppel állnak szemben, amely el-

szántan harcol az életéért és sza-

badságáéit és minden eszközével 

.'yőztesen fejezi be a háborúját 

(M l I) 

A paprika ttrlési dija 
és egyéb rendeletek a hivatalos lapban 

Budapest, augusztus 7. A közellá-
tási miniszter rendelete értelmében 
155 kilónál nehezebb sulyu, legfeljebb 
kétéves, tenyésztésbe nem logo'l, el-
sőrendű, jól hízott sertés 155 üilón fe-
lüli élősúlyának a termelői ára kilón-
kint 4 pengő. A megállapított kövelel-
ménveknek megfelelő sertés 155 kiló 
alatti élősúly arára a 39.200—1943. sz. 

Szerdán 

a milliós magyar f i lm! 

V f l R I E T T E 

C S I L L A G ! ! ! 

Tanári kitüntetés 
és előléptetés 

Budapest, augusztus 7. A Kor-

mányzó a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére megen-

lózsa- és eröspaprikáé 28 pengő. 
A belföldi származású keserűvíz 

rendeletben megállapított termeiői ár;árának szabályozása tárgyában ki-
az 'rányadó. 

A közellátásügyi miniszter másik 
rendelete azzal egészíti ki az 1943. évi 
termésű gabona cséplésére, őrlésére 
vonatkozó rendelkezést, bogy a k*-
nyérgabona vámőrlésére a/, a kisipa-
ros is jogosult, aki a vele egv aözség-
b?n vagy városban lakó gazdálkodó-
|ó| a részére végzett kisipari munká-
ért a helyi szokásoknak megfelelően 
és rendszeresen kenyérgabonát szokott 
kapni. 

A paprika őrlési diját egy másik 
rendelet a következőképpen állapiiol-
ta meg: a paprika legmagasabb őrlési 
dija az ölésre bevitt félkész áru súlya d h I s t v á n n a U i 

utan szamitva, 100 kilonkinl a követ B ' , . ' ... 
kezö: különleges és csemegepaprikáé « ' e s tamtorend vezetese alatt allo 
34.50, édesnemes és félédes paprikáé, "egedi városi romai katolikus l)u-

"" ' ' " gonics András-gimnázium rendes 
tanáiának a nyugalombavonulása 
alkalmából a középiskolai oktatás 
szolgálatában szerzett erdemeiért 
elismerése tudtul adassék. 

A Kormányzó a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter előterjeszté-

sére D o b o s László szegedi állam' 

leánygimnáziumi rendes tanárt az 

állami középiskola és vele egy te-

kintet alá eső többi tanárok részért 

adott rendelet szerint a belföldi szár-
mazású keserüvizeknek, glaubersós 
vizeknek és az ezekből előállltotl 
gyógykeserüsóknak alapára 30 száza-
lékkal felemelhető. 

A szombati hivatalos lap közli a 
hirdetményt, hogy a közellátási mi-
niszter megállapította a kereskedelmi 
és vámőrlésben felőrölt bnzakenvér-

Vitéz Horthy István emlékének 
megörökítése Szegeden 

-Tárgyalások egy országos emlékmű felállitására — Tápay 
Antal két szobormodellje 

lisztnek, cgysége8 rozslisztnek, va.a- | megállapitott és a VI. fizetési osz-
mint a finomlisztnek legvilágosabb és, , . . B r ... r . . - m „ „ t , 
legsötétebb szinhatárát. (MTI) l a , v harmadik fokozatanak„megfe-

lelő 10. fizetési fokozatba 1943. evi 
julius 1. napjától számitott ha-
tállyal előléptette. 

(A Délmagvarország munka'ár-

sától) Szeged hatósága és a tör-

vényhatósági bizottság több izben 

foglalkozott már azzal a kérdéssel, 

miképpen lehetne legméltóbb mó-

don megörökíteni a városban viléz 

Horthy Istvánnak, Magyarország 

bósi halált halt kormányzóhelvet-

tesének emlékét? A kérdést állan-

dóan napirenden tartják és illeté-

kesek tanulmányozzák a különbö-

ző javaslatokat és ötleteket. A cél 

az. hogy az emlék megörökítése 

méltó és nagyvonalú formában tör-

Ferencváros—Törekvés 
5:1 (3:1) 

Budapest, augusztus 7. Esti labda-
rugómérkőzés a Szent István-kupáért. 
— Latorca-utcai pálya, 20.000 r.(ző. — 
Játékvezelő: Siklóssy. 

A Ferencváros megérderaeltec győ-
zött a lelkesen küzdő Törekvés felett. 
Ferencvárosi táraadásokkal indult a 

Mozdonyvezetők Országos Szövet-

sége, hogy emlékszobrot állit Sze-

geden a hősi balált halt kormány-

zóhelyettesnek. Annakidején ebben 

az ügyben tárgyalások folytak _ a m -s 
a 10. percben Onody gól-

varossal is s a varos hatosaga { j & v a l 1 :0_ ra v e z e t a ^hi-fehér csapat. 
örömmel fogadta a terv bejelenté- t\ gói után változatos küzdelem folyik 
sét, a szobormű elhelyezése ügvé-í a pályán. A 17. percben F i n t a áladá-
ben azonban eddig még nem tör-!sából ismét Onody eredményes. 2:0. A 
tént végleges dönlés. Először arról N - percben Finla átadásából dr. Sa-
volt szó. hogy az emlékszobrot a • Ferencváros harmadik gólját 
Ilosök Kapujának valamelyik Bol-
icgasszony-sugáruti pillére előtt 
helyezik el, valószínű azonban, 

ténjék és a felmerült ötleteket ép- hogy elejtik ezt a tervet, mert ch-

fen ezért tüzetes vizsgálat alá ve-

szik abból a szempontból, hogy 

vájjon azok mennyiben felelnek 

meg ennek a követelménynek? Az 

ügy a fejlődésnek jelenleg abban a 

stádiumában van, hogy valószínű-

nek látszik egy hatalmas emlékuiü-

rek felállítása, amelynek jelentősé-

ge azonban nem csupán helyi, ha 

B e l v á r o s i M o z i 
vasárnaptól keddig 

0 FEHÉR ROVER 
nagyszabású drámai történet. 

Főszereplök: HERTA THTELE és 

THEODOR LOOS 

UFA HIBADÓ és 

KARADY: Tábori levelezőlap 
Vasárnap fél 3; 4, 6 és 8 órakor. 

ben az esetben gondoskodni kellene 

a másik oszlop megfelelő dekorálá-

sáról is. 

A szobormű elkészítésére T á -

lövi. Ezután a Ferencváros lefékeztft 
az iramot és a Törekvés a 24. perc-
ben Déri lövése nyomán a labda B'J-
das lábán irányt változtatva, a kapu-
bu jutott. 

Szünet után a Ferencváros irányí-
totta a játékot és az 5. percben sza-
badrúgásból Sárasi 111. régen látoll 
szép gólt lőtt. A Ferencváros ezután 
is fölényben maradt és a 17. percben 

p a y Antal, a kilünő nevű szegedi Sárosi III. Sipos beadásából a mér-

szobrászmüvész kapott megbízást, 
aki két szobormodellt is készített s 
ezeknek fényképmásolatát szomba-
ton mutatta be a polgármesternek. 

nem országos lesz. Az előzetes meg-; Az egyik szobor arra az esetre, ha 

beszélések és tervezgetések most'az elhelyezésnél mégis az előbbi 

vannak folyamatban s értesülésünk megoldást választanák, a Hősök Ka-

ízerint alapos reménye lehet rá 'pú ja előtt álló katonaszobrok sti-

Szegcdnek, hogy itt állítják feí a 

nimzel egyetemes kegyeletét és 

Ezektói az előkészületektől és 

tiszteletét kifejező emlékművet 

tervezgetésektől teljesen függetle-

nül határozta el már régebben a 

K o r z ó b a n 
Ma és hétfőn 4—6 és 8-kor utol-

jára adjuk! 

Tolnay Klári, Aitay Andor. 

Perényi és Snrol«yv&l 

KERESZTÚTON 

lusában készült A másik szobor-

tervezet a hősi halált halt kor-

mányzóhelyettest repülóegyenruhá-

•han ábrázolja cg felé tekintő arc-

cal, amint éppen revolverét csa- '< 

tolja fel derékszíjára. A szobormű; 

talpazatát egymással viaskodó sa-

sok domborműve disziti. 

A polgármester nagy érdeklődés-

sel szemlélte a szoborterveket s azo-

kat kivitelezés előtt illetékes bizott-

ság elé terjeszti. Közben véglegesen 

kell dönleni majd abban a kérdés-

ben is, hogy hol legyen a szobor 

végleges helye? A terv az, hogy a ' 

ieieplezés ünnepségét október 6-án 

Itartják meg. _ f 

kőzés utolsó gólját rúgta. A hátralevő 
időben jobbára mezőnyjáték folyt i 
pályán. 

Á Ferencváros—Törekves mérkő-
zés előtt játszották le az Elektromos 
Latorca-utcai pályáján a Magyaróvá-
ri LE—SzVSE országos ifjúsági baj-
noki elődöntő mérkőzést. Győzött » 
Magyaróvári LE 5:3 (2:0) arányban 
Játékvezető: Lukács. Góllövök: Zsu-
bik (2), Szeifer, Fábián I I , Reiner. il-
letve Fáskerti II., Pakó III. és Vö-
rös. (MTI) 

Ásecnanyi .Mozi 
vasárnap és hétfőn utoljára 

C S A L Ó D Á S 
filmjáték. 

Főszereplők: KARADY KATALIN 
HAJMASSY MIKLÓS, SENNYE1 

.VERA, VIZVARY MARISKA, 
Ezenkívül: Ufa hiradó a legújabb 

eseményekről. 
Előadások kezdete: vasárnap fél 3, 
4, 6, 8 órakor; hétfőn 4, 6. 8 órakor 


