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zik kötni Németországgal. A szö-
vetséges nemzetek között ilymódon 
kifejezésre juttatott egység in-
tenzívvé teszi a hál>orus erőfeszíté-
seket és a győzelem napját köze-
lebb hozza. (MTI) 

Edén é s Hul l n y i l c t k o z a t a 

Amsterdam, november 2. A Né-
met TI jeenti: Mint a brit hírszol-
gálati iroda Moszkvából jelenti, 
Eden az angol és amerikai újság-
írók előtt a moszkvai értekezlet 
eredményéről a következőket je-
lentette ki: 

— Meg vagyok győződve arról, 
hogy leraktuk az alapkövét a há-
rom szövetséges közötti együttmű-
ködésnek s megteremtettük az 
alapját annak a jövendő békeszer-
vezetnek és külpolitikai gépezet-
nek. amely nélkül sok kívánságunk 
csak jószándék maradna. 

Cordell Hull szerint az értekezlet 
megmutatta, hogy a »vezető álla-
mok elhagyták az elszigetelődés]- f 
vezető magányos utakat*. Hozzá-
tette még: a legfőbb ideje annak, 
hogy az olyan államok, mint An-
glia, Szovjetoroszország és az Egye-
sült-Államok, »ha egyáltalán 
együtt haladnak, akkor ezt tegyék 
meg addig, mig nem késő*. 

Nyilatkozatának további során 
Hull kifejtette, hogy fenntartás 
nélkül támogatják azokat a fárado-
zásokat, amelyek szorosab nem-
zetközi együttműködés elérésére 
törekszenek, mind a béke felépíté-
sében és ennek megfelelően csung-
kingi Kina is csatlakozott a törté-
nelmi nyilatkozathoz. 

Minthogy az elszigetelődés elve 
helyett immár az együttműködés 
ponti Tejcsarnok Rt. szegedi üzle-
nem lesz nehéz a különleges kato-
nai, politikai, gazdasági és szociális 
kérdések tekintetében is haladást 
elérni. A gazdasági téren való 
együttműködés példájaként utalt 
arra, hogy a Szovjetunió a jövőben 
képviselve lesz azoknál a nem for-
mális megbeszéléseknél, amelyeket 
Washingtonban már megkezdtek 
az Egvesült-Allamok és Anglia kö-
zött, jgy például a valutáknak há-
ború utáni megszilárdítása kérdé-
sében is. (MTI) 

Churchill rövidesen nyi'otko-
zik a moszkvai értekez étről 

London, november 2. A Buda-
pesti Tudósító jelenti C h u r c h i l l 
az alsóházban rövidesen nyilatko-
zik a moszkvai értekezletről. (MTI) 
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Az Aksam cimü török lap üdvözli 
a moszkvai értekezlet eredményeit 

Istanbul, november 2. Az Interinf 
jelenti: S a d a k képviselő az Aksam 
cimü lapban foglalkozik a moszkvai 
értekezlet eddig ismert eredményeivel 
és azt mondja, hogy ez örömhírt jp-
lent Európa részére. Sadak hangsú-
lyozza, hogy az Egyesült-Államok, 
Anglia és a Szovjetunió közötti hábo-

rú utáni együ'.tmüködés jelentőségét 
Azt állítja, hogy a Szovjet immár nem 
lépett tef olyan igényekkel, amelyek a 
megbeszéléseket befolyásolták volna. 
Ezeket a megállapodásokat írja Sa-
dak —, amelyek a »világbék* javára 
szolgálnak., Törökország is üdvözli. 

ÍMTI) 

Ec'en Kairóban találkozik a török 
külügyminiszterrel 

Istanbul, november 2. A Buda-
pesti Tudósító jelenti: Ankarai 
diplomáciai körökben ugy tudják, 
hogy Eden a moszkvai értekezlet 
ut án látogatást tesz Törökország-
ban. 

Ankara, november 2. A Német TI 
jelenti: A londoni rádió közlése 
szerint Eden angol külügyminisz-
ter Menemendzsoglu török külügy-
minisztert Kairóba hivta meg megbe-
szélésre. A török külügyminiszter 
elfogadta a meghívást és nyomban! 
utrakelt. 

Lisszabon, november 2. Mint a 
brit hírszolgálat jelenti, Menemen-
dzsoglu török külügyminiszter az 
ankarai brit nagykövet kíséretében 
elindult Kairóba, ahol Edennel fog 
tanácskozni. 

Amszterdam, november 2. Mint a 
brit hírszolgálat jelenti, az ankarai 
rádiónak azt a jelentését, amely 
szerint Menemendzsoglu török kül-
ügyminiszter kisérelével Kairóba 
utazott, hogy ott Edennel találkoz-
zék, Londonban más helyről nem 
erősitik meg. (MTI) 

szelén több hullámban berpültek, 
majd északnyugat felé az ország 
területét elhagyták. Visszarepülésük 
ugyanezen az útvonalon történt 
Bombázásról vagy károkról eddig 
nem érkezett jelentés. (MTI) 
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Harmónia I. bérlet 

Martzy Johanna 
hegedüest. 
Műsorán: 

MOZART HEGEDŰVERSENY D-dur 
Yitali, Veracini, Paganini és uj magyar 

szerzők müvei. 

L a p s z e m e l v é n y e k ' , 
»... a magyar hegedűművészet egén 

ismét fényes csillag tündököl: Mar-
t z y J o h a n n a , ez az alig 18 éves fia-
tal leány, aki csodálatos hegedüjátéká-
val megbabonázta a közönséget...* 

BÉRLET a Harmónia hangversenyso-
rozatára még váltható Harmóniánál. 
Kárász-utca 14, telefon: 23-38. Egyei 

jegyek Délmacyarországnál. 

Keresek Nagasáron brilliáns 
ts gíjcmáníekszereheí 
jó árat fizetek ezüst tárgyakórt is. 

I A f 1 k Á tirós & thsicrtsi 
U C* I I V Kárász-u'ca 14. Delka mellett. 

Alaptalan nyugfalc nság Horvátországban 
Németország nem dolgozik Balkán-szövetség létrehozáson 

Zágráb, november 2. A horvát 
közvéleményben olyan híresztelések 
terjedtek el, hogy esetleges határ-
módositásokra kerül sor és ez bizo-
nyos nyugtalanságot okozott. A 
horvát sajtó most közli a horvát 
távirati iroda berlini tudósítójának 
egy jelentését, amely szerint von 

S t u m m követ megállapi totta, I 
hogy a tárgyaláskon sohasem 
esett szó határmódositásokról és 
határkérdések nem szerepeltek a 
tervekben. A követ azonkívül kije-, 
lentette, hogy Németország nem 
dolgozik Balkán-szövetség léreho-
zásán. (MTI) 

Eredményfelen maradt az amerikaiak 
döntő áttörési kísérlete 

Meghalt 
Dungyerszki Bogdán 

Óbecse, november 2. A bácskai 
szerbséget és a magyar—szerb megér-
tés politikáját érzékeny veszteség ér-
te. Obecsén meghalt D u n g y e r s z k i 
Bogdán földbirtokos, országgyűlés? 
képviselő, Délbácska egyik legtekinté-
lyesebb és nagy megbecsülésben tar-
tott közéleti személyisége. 

Dungyerszki Bogdán az első világ-
háború előtt már tagja volt a buda-
pesti parlamentnek és azon kevesek 
közé tartozott, aki semmitéle szerepet 
nem vállalt Jugoszláviában, pedig meg-
nyerésére mindent megkíséreltek. Kö-
vetkezetesen megmaradt a régi politi-' 
kai vonal mellett, teljes visszavonult 
ságban élt és 1918-ban egyoldalúan 
megszüntetett mandátuma ellenére vál-
tozatlanul a budapesti parlament kép-
viselőjének tekintette magát, soha, 
semmiféle ügyével Belgrádba szemé 
lyegen el nem ment. Bácska felszaba-
dulásakor a szerbség részéről Popo-
vics L. Milánnal együtt újra tagja lett 
anuak a magyar képviselőháznak, aho-
va 25 év előtt járásának egyhangú bi-
zalma küldte. 

Szerdán temetik Óbecsén. 

Berlin, november 2. Az Interinf 
az olaszországi harcokról a követ-
kezőket jelenti: 

Az amerikai főparancsnok a nyu-
gati Appenninekben és a partvidéki 
hegység előtti kötelékei teljes fel-
használásával döntő hadmüveietet 
kezdett a Volturno szakaszon való 
áttörésre, de nem tudta meghódí-
tani a mélyen tagozott állásokat és 
egy helyütt sem tudták átkarolni 
azokat. Nagyrészt érzékenyen meg-
vert kötelékei most a birtokába ju-
tott hegyi terepen igyekeznek be-
rendezkedni és helyenként felfejlő-
dési terepet biztosítani. {MTI) 

A fasiszta kormány 
bíróság elé állítja Szicília 

voit védő ét 
Zürich, november 2. A Svájci 11 je-

lenti Chiassóból; 

Hivatalos oldalról közzélett jelentés 

szerint G u z z o n i tábornoknak, a szi-

cíliai olasz csapatok volt parancsno-

kának letartóztatásától szolo hír meg-

felel a valóságnak. A tábornokit ha-

zaárulással vádolják- Szamainak az-

zal, hogy Guzzonit legközelebb külón-

biróság elé állítják és halálra Ítélik. 

(MTI) 

Cicno gróf Innsbruckba 
érkezett ? 

Zürich, november 2. Chiassóból 
jetentik: 

Néhány olasz újság közölte, hogy 
gróf Ciano volt külügyminisztert le-
tartóztatták és a veronai fogházban 
őrzik. A letartóztatás helyét nem kö-
zölték. Egy német nyelvű titkos állo-
más szerint g'óf Ciano Innsbruckba 
érkezett. (MII) 

Argentína követelései! 
befagyasztotta az USA 

Amsterdam, november 2. Az an-
gol hírszolgálat newyorki illetékes 
forrásból ugy értesül, hogy az 
Egyesült-Államok befagyasztotta 
az argentínai Banco Nation és 
Banco Providentia követelését. 

(MTI) 

Angol repülőgépek átrepüllek 
a nyugati határszélen 

Budapest; november & Oktobei 

' 2-áa, a déli órákban dngolszákz re-

pülőgépek az ország nyugati határ 

_ A TISZA V1ZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállasa 
november 2-án reggel 7 órakor 94 
tok, a levegő hőmérséklete 4 tok 
Celzius volt. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett jó férj, apa, nagyapa 

Kocsis Ferenc 
folyó hó 1-én, 64 éves korában 
hosszú szenvedés után meghalt. 
Folyó hó 3-án délután 3 órakor 
fogjuk a Dugonics-temető ha-
lottas házából utolsó útjára ki-
sémi. 

Az engesztelő szentmisét fo-
lyó hó 4-én 8 órakor fogjuk a 
rókusi templomban bemutattat-
ok 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 

MBJOR BKOSNE 
gyorsíróiskolájában tanul on 

gyorsirasi. gépírást 
helyes r á s t 

Beiratás november 3-tól az uj kezdő 
és haladó taaiolyamokra. Hörvam 
"M.'-u: 31 léitWWi 19-10. 
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