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K E R E S Z T É N Y POLITIKAI NAPILAP

Erdély nem alándék
Irta: Tonelli Sándor

A faliképek között, amelyek a román impérium
óta az erdélyi középiskolák tantermeit és folyosóit diszitik, van egy, amely különösen jellegzetes
az újkori román történelemre. A román hadsereg
1877-ben átkel a Dunán és megkezdi háborúját
Törökországgal. Ez volt az a háború, amely a
san-stefanoi békével, Románja, Szerbia és Montenegró független állammá nyilvánításával végződött. Azok a szegény magyar gyerekek, akik román á t d o l g o z á s b a n tanulják a történelmet,
ezzel a képpel kapcsolatosan azt kénytelenek tudomásulvenni, hogy ebben a háborúban Oroszország tulajdonképpen
Romániának
köszönhette,
hogy le tudta győzni Törökországot. H a ugyanis
Románia nem csatlakozott volna Oroszországhoz,
h a nem engedte volna meg, hogy az orogz hadsereg átvonuljon a román területen és h a a vitéz
román hadsereg nem alkotta volna az orosz hadsereg h á t v é d é t ,
Oroszország aligha
tudott
volna megmérkőzni Törökországgal.
A rideg történelmi valóság érdekében -ezt a
Beállítást a következőképpen kell megkorrigálni.
Szerbia és Montenegro, amelyek ebben az időben
még vazallus államai
voltak
Törökországnak,
1876-ban fekeltek a szultán ellen. Mialatt ők hősiesen és erejük minden megfeszítésével harcoltak
az akkor még batalmas török birodalom túlerejével, Románia óvatosan meglapult. Enyhén szólva kibicelt, hogy hová fog fejlődni a háború. Mikor aztán Oroszország megüzente a hadat Törökországnak és mikor veszedelemtől nem kellett
tartani, Románia is csatlakozott ahhoz a félhez,
amelynél a győzelmet lehetett remélni. A sanstefanoi békénél és a berlini kongresszusnál magától értetődően Románia is ott volt és tartotta
a markát, hogy megkapja m e g é r d e m e l t jutalmát.
Nem árt ezt kissé felemlíteni, mert ez a magatartás azóta többszörösen ismétlődött
Románia történelmében. Az 1913. évi Balkán-háboruban
Szerbia, Montenegro és Görögország az ovcsepoljei véres csatában legyőzték Bulgáriát. Mikor Románia megbizonyosodott róla, hogy Bulgária elvesztette a nagy mérkőzést és mikor már semmit sem kockáztatott a vitéz román hadsereg ismét
átkelt a Dunán és m e g j e l e n t a z o s z t o z k o d á s n á l . Ekkor kapta meg Románia e 1 s ő i z b e n Dél-Dobrudzsát.

gyobb államférfiainak Csak egy csöpp üröm, egy
egészen csöppnyi kis üröm vegyült a . román diadalok kelyhébe. Clemenceau mindent
megadott
nekik, mert a bosszú és gyűlölködés politikájába
beletartozott Magyarország minden ellenségének
gyarapítása. De attól a Romániától, amely veresége után kiugrott a szövetségből, megkötötte a
bukaresfi különbékét és csak a győzelem után jelentkezett ismét, az öreg jakobinus egy kis malíciát nem tagadhatott meg magának. A békeszerződések szövegébe beleszúrt egv csipős mondatot,
mely szerint R o m á n i a a s z ö v e t s é g e s é s
társult hatalmak jóvoltából
jelentős t e r ü l e t g y a r a p o d á s b a n
részesült.Ez a mondat Brafianu cigánykodása és Benes fogadatlan prókátoroskodása dacára benne maradt
a békeszerződések szövegében. Ez az
enyhén
finom
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a szerbekkel
szemben, akik vitézül harcoltak és mint katonák,
kiérdemelték az ellenfél megbecsülését, kissé legvöngiti Románia
megnagyobbodásának és Erdély megszerzésének históriai értékét. Ezt a mondatot a román nemzeti büszkeség Clemenceaunak
ma sem tudja megbocsájtani.. . . Közben telt az idő és peregtek az esztendők Klió istennő homokóráján. Megint
történ e l m i v á l t o z á s van készülőben,
hihetőleg
n e m R o m á n i a j a v á r a . Objektív megállapításában ugyanis már az egyik bukaresti újság is
elment odáig, bogy a t e r ü l e t á t e n g e d é s e k
n e m M a g y a r o r s z á g és B u l g á r i a oldal á n l e s z n e k e s e d é k e s e k Egvelőre ezt is
tudomásul vehetjük. Ami pedig a változást illeti,
reméljük, hogv nvomán a Róbert Károly legvőzrtését. Vitéz Mihály vajda .hőstetteit. Hóra és Kioska fölkelését és a dunai átkelést ábrázoló törtéreimi faliképek le fognak kerülni az erdélyi iskolák folyosóinak faláról. Megint másként fogják
írni és tanítani a történelmet.
De ha ez így van, akkor nem árt előre tisztázni és lerögzíteni azt a jogcimet, amelvnek alsóján
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mi, — függetlenül a történelmi jogtól, a magyar
múltnak és a magyar kultúrának számtalan, ei
nem törölhető emlékétől és élő valóságától —, Erdélyt magunknak igényeljük. Tisztáznunk
kol',
hogy a j á n d é k o t k a p t u n k - e a t e n g e l y h a t a l m a k j ó v o l t á b ó l , mikor ezek Münchenben elismerték a mi területi ígenyeink jogosságát s ezt Salzburgban és Rómában tudlukra
adták Románia igen tisztelt képviselőinek?
A z a j á n d é k o z á s f e l t e v é s e v e i szemb e n , amelyet jóakaróink bizonnyal nem fognak
elmulasztani, hogy vele nekünk
kedveskedjenek,
állapítsuk meg hideg történelmi szemlélettel
a
következőket. Husz esztenüőn
keresztül nehezedett rá Európa, de különösen a volt monarchia
területeinek békéjére a k i s a n t a n t nevü politikai alakulás, amely fogantatott Párisbán. megszületett a trianoni békében és kimúlt abban a pillanatban, amikor a Csehszlovákiának nevezett vakbelet kioperálták Európa testéből. Ennek a kisan.
tarltnak elsődleges célja az volt, hogy erre mifelénk megkövesitse a párisi külvárosi békék által
teremtett állapotokat, másodlagos rendeltetésébea
pedig neki kellett volna kelet fe(ől lekötni a katonailag regenerálódó Németország erejének jelentős részét. Óh, mi még élénken
emlékszünk
azokra a nagyon szép fejtegetésekre, ho-gy a kisantant körülbelül s z á z
hadosztályt
jel e n t , ami mindenesetre elég tekintélyes erő ahhoz, hogy Németország kelet fel.li akcióképességét megbénítsa. És sok igazság volt azokban az
okoskodásokban is, hogy élelmiszerekben és szá->
mos hadianyagban deficites Németország a siker
reményében nem kezdhet háborút nyugaton,
ba
keleten talán nem is harcban álló, de vele szemben nem baráti viszonyban álló országok
fala
zárja el a beszerzések lehetőségét.
M i n d e z i g a z l e t t v o l n a , ha nem l e t t
volna itt Magyarország.
Huszonkét keserves esztendő alatt a Bratianu Jonelnél és Maniu Gyulánál okosabb politikusok részéről Magyarországnak nagyon sokszor volt csábító ígéretekben része, ha letesz revíziós igényeiről,
ha
enged politikájának szilárd
következetességéből,
ha hajlandó belemenni akár valamilyen páneurópás alakulásba, akár pedig dunai konföderációba,
csak azért, hogy ne legyen kellemetlen szálka a

A világháború idején Románia éppen olyan
hinta-palinta politikát játszott, min mostanában,
J ó pénzért árulta gabonáját, marháját és olaját a
németeknek, megengedte, hogy a német lőszere*
vonatok dupla tarifa mellett a román vasutakon
robogjanak Törökországba, de ugyanakkor vígan
paktált Oroszországgal és az antant országaival.
Alikor a központi hatahnak helyzete kezdett kritikusra fordulni és mikor a bukaresti államférfiak
ugy ítélték meg a helyzetet, hogy m a r
csak
n y e r n i l e h e t , Románia az antant oldalán beavatkozott a háborúba. Ezúttal a román politika
kissé csalódott a számvetésében. A kegyelemdöfés helyett, amelyet a vitéz román hadsereg szándékozott megadni Budapestnek, Bécsnek és Berlinnek, olyan szaladást produkált, aminőt
az
egész világháború keveset tudott felmutatni. Csak
ott nem szaladt, ahol bekerítették és megadta magát.
De fordult a sors kereke és a központi hatalmak elvesztették a háborút. Mi sem volt természetesebb, minthogy a r o m á n o k m e g i n t o t t
v o l t a k a z o s z t o z k o d á s n á l . Közben azonban, mikor csakugyan biztosak voltak, hogy baj
nem érheti őket, az 1918 november 13-iki fegyverszüneti megállapodás ellenére átkeltek a Maroson és megszállták a v é d t e l e n ü l
maradt
erdélyi területeket. Az osztozkodásnál
birtok o n b e l ü l voltak. Meg is kaptak mindent, amit
legmerészebb álmaikban is alig mertek remélni.
Ez volt az az idő, mikor B e n e s Edus és B r a l i a n u Joncl képzelték magukat Európa leana-
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A Pester Llovd szerint Magyarország a Romániával 1918 november 28-án kötött fegyverszüneti szerződés alapján kívánja a tárgyal ás megkezdését. Térképünk feltünteti a fegyverszüneti szerződés demarkációs vonalát
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iftiantáuT testében. Yrantí* IfTtramaT afcarfaF el- súlya az európai politikában EatffrozoTtafl megnagyobb
potenciális
altatni bennünket, ha okosak leszünk, ha jók le- növekedett. Magyarország
erőt képvisel, mint amennyi pusztán a statisztiszünk és ha vállaljuk a nekünk szánt szerepet abka adatai szerint megillette volna. M a g y a r o r ban az Európában, amelyben nincs helyűk a Vers z á g j e l e n l é t e a tengelyhatalmakra
nézve
saillcsben megbilincselt szellemeknek. A ravasz
Renes, aki szellemi apja volt az egész kisantant- nagyobb érték volt, mint azt hadosztályok számában lehetne kifejezni. Ha a tengelyhatalmak polielgondolásnak, még t e r ü l e t i
áldozatokra
i s h a j l a n d ó l e t t v o l n a , ha annak ellené- tikája ki tudott bontakozni, abban nagy része volt
Magyarországnak is, amely nem Berthelot táborben vállaljuk a belenyugvást a trianoni békébe.
nokról nevezett el falut és nem Gamelin tábornoAkkor ö is nyugodtabban alhatott volna a Hradzsin hálószobájában, melyet nem neki építettek. kot hivta meg hadgyakorlatainak vezetésére, mint
Románia. Ma ez már nem barátság, vagy ellenAzután olvastunk párisi, prágai és bukaresti laszenv kérdése, hanem t ö r t é n e l m i i g a z s á g ,
pokban gúnyosan kicsinylő cikkeket, hogy Maamelyet kétségbevonni nem lehet. Ha pedig ez Igy
gyarország álomvilágban él, nem akarja tudomásul venni egész Európa arculatának megváltozá- van, akkor az az Erdély, amelyet vissza kell
kapnunk, n e m é r d e m t e l e n a j á n d é k , hasát. A sors elviharzott Magyarország fölött és kinem o l y a n
e l l e n s z o l g á l t a t á s , amelymondta ítéletét.
ért huszonkét esztendő folyamán — a történelmi
Es mégis a magyar következetességnek", a majogunk és igazságunk mellett — mi előlegeztük a
gyar szilárdságnak lett igaza. A Trianon óta eltelt két évtized második felében
Magyarország | nagy erkölcsi és anyagi értékeket

Belgrádi Jelentés szerint

a magyar—román tárgyalások
pár napon belül elkezdődnek

Nagy erőre kapott Nanlu revlzlóellenes mozgalma —
Nemzeti egységkormányt alakítanak a területátengedések végrehajtására
A román kormány taktikázása ée a bnkarestf
lapok tiltakozása ellenére a revízióra irányuló
előkészítő tárgyalások megkezdődtek.
Cadere,
Románia belgrádi követe a bolgár fővárosban
kezdte meg azf előkészítő tanácskozásokat,' B o s t y római román követ pedig Bukarestbe utazott,
hogy ott tegye meg az előkészületeket a magyar
kormánnyal való érintkezés fölvételére. Egyes
olasz lapok budapesti tudósításaik alapján azt írják, hogy Románia a Bulgáriával kapcsolatos vitás kérdések letárgyalása után. Mngyarországgal
is megkezdi tárgyalásait, azonban még mindig
fennáll az, hogy Romániában az angol—francia
befolyás fog érvényesülni.
Az Anglia elleni nagy német offenzíva megindulásáról ujabb jelentések érkeztek. Vasárnap a
német repülőgépek felderítést végeztek egész Anglia fölött. A liétfőre virradó éjjel megtámadták
Sheerness hajógjárat, a Norfji Killingholm mellett levő olajtartályokat és légelhárító állásokat.
Tetemes károkat okoztak. Az angol repülök Nyílgstnémetország fölé repültek és bombákat dobtak
le. líorken közelében egy major lángra gyulladt;

egy polgári személy életét vesztette.
Japán lapjelcntésck szerint az Anglia és Japán
közötti feszültség e g y r e n ö v e k s z i k . Az angolok Honkongban, Rangoonban és Singapurban
ismét letartóztattak 3 japán kereskedőt, ezenkívül
őrizetbe vették Koba-Jashyt, a Domci-iroda ottani kirendeltségének a vezetőjét. A japán kormánynak a Londonban fogvatartott japán kereskedők szabadonbocsátására irányuló kezdeményezését Ilalifax külügyminiszter visszautasította.
Amerika
állásfoglalásának
kérdésében
—
amint Washingtonból jelentik — Pcrshing tábornok az 1917—18-ban Európában harcolt amerikai
expedíciós seregek volt parancsnoka tett nyilatkozatot, hogy támogatja a kongresszus asztalán
fekvő kőtelező katonai szolgálatról szóló törvényjavaslatot, ámbár véleménye' szerint ő r ü l t s é g
lenne mégegyszer amerikai katonaságot Európába küldeni.
Pershing vasárnap este rádióbeszédet mondott, amelyben sürgette az amerikai kormányt, bogy 50 r é g i t o r pedórombolót
bocsásson
Anglia
rendelkezésére

Bossy római kövei Bukarestben
Bnkarest, mi ruszin* 5. A Stofani Iroda Jelenti? Bossy római kövef. akit a magyari korm á n n y a l való megegyezés létrehozásával bíztak meg, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjen
a két őrszág között, hétfőn este Bukarestbe érkezett és megbeszélést
folytatott
Manoilescu
külügyminiszterrel
ae említett megbízatása tárgyábanA Stefani-iroda szerint, Bossy követet jól
Ismerik Budapesten. Bossy követ, m i n t á n befejezte az előzetes tárgyalást, résztvesz a hivatalos román küldöttségben
is, amely a két ország közötti függő
Jccrdcsck érdemi
Tészclt
fogja
letárgyalni.
A Messaggerö Kukaresti Jelentése szerint.
egyre több jel mutat arra, hogy a Balkánon és
a DUna.völgyébcn
a helyzet
napról-napra javul. Az elmúlt napopk homályosságát fokozott
tisztulás v á l t j a fel. A tudósító szerint Szófiá-

ból az a Sír érkezett, Hogy Cadere tövei 'és a
bolgár
külügyminiszter
közötti
tárgyalások
rendkívül kielégítő módon folynak és a bolgárromán előzetes tárgyalások máfis annyira előrehaladtak,
hogy remény
van a
dobrüdzsai
kérdés gyófs és békés rendezésére.
Egyelőre
csak egyes városok k ö r ü l van még vita, í g y
Balcsik körül, a m i t a románok érzelmi, okokkal magyaráznak. Balcsik ugyanis Mária Jcirályné kedvenc városa volt. Bukarestben megvannak győződve arról, hogy az egész kérdésre
j ó megoldást fognak találni.
Magyarországra
nézve a helyzet sokkal nehezebb, mert
sokkal
bonyolultabb
kérdésről
van szó. A bukaresti k o r m á n y azonban el van
szánva arra, hogy érintkezésbe lép a budapesti
k o r m á n n y a l és tárgyalásokat kezd az erdélyi
kérdés megoldására.

Belgrádi jelentés a maóuar—román tárgyalások
megkezdéséről
Belgrád, augusztus 5. 'A hétfő déli P r a v d a
távbeszélő tudósítást közöl Budapestről.
Közli,
hogy mértékadó helyet nem téveszt meg az a román reakció, amely a salzburgi és római megbeszéléseket követi. Felelős román tényezők tudatában vannak annak, hogy a magyar követeléseket
teljesíteni kell. A tudósító arról értesül, hogy Magyarország feltétlenül meg akar egyezni Romániáival, mert Magyarország nem fog olyasmit kérni,
támit Románia nem adhat meg. Budapesten tiszI lábáé vannak azzal, hocv a románok elésaé reál.

politikusok és tudhatják", hogy amit nia átengednek, azzal holnap uj barátot nyernek. Ezt Délkeleteurópa u.ijárendezésénél jelentős többletnek lőhet számítani.
Budapestet
írja a tu a ürítő — nem zavarja a
bukaresti hangulat. Biztosra veszik, hogy
a
magyar—román tárgyalások nchány napon belül
megkezdődnek. Magyar hivatalos körök egyelőre
meglehetős tartózkodó magatartást tanúsítanak a
megbeszélések alakulását illetően.
tJffvanciak a hétfő déli Pravda bukaresti táv.

nrgzetnrunositast atr. k o t t t a rap, nogy-srannr »
vizióellenes mozgalma azóta, hogy alkalma volt
(iigurtu miniszterelnökkel tárgyalni, román politikai körökben nagyobb erőre kapott. A tudósító jólértesiilt helyen azt az értesülést
kapta,
hogy Vajda-Vojvoda volt miniszterelnök Károly
kiráyhoz levelet intézett, amelyben arra kéri a
királyt, hogy ha kell, ugy fegyverrel védje meg
az ország határait és egy talpalattnyi földet sem
engedjen át Erdélyből. Maniu mozgalmához ujabban is ismert politikusok közül Bratianu György
és Jorga tanár csatlakozott — irja a Pravda.

Román nolilikasok
emlőkirata
Bükafesi, augusztus 5. D i t m Bratianu
házában egybegyűlt politikusok: Maniu,
George
Bratianu,
dr. Cőstincscu és társaik emlékiratot
szerkesztettek, amelyet megküldöttek
Berlinbe.
Rómába, Newyorka és Londonba.
Az emlékiratot mintegy 40 román politikus
írta alá, köztük D i ű a BratianTI, M a n i u , George
B r a t i a n u , f J o h n Michalache, Cuza professzor,
dr. L u p u Mironescu, H a l á p a Sassá, dr- Costinesetr, M i h a i l Pőpovici, V i r g i l Madgearu, Oötavian Tazloianu, Ghica, U o p Aürél, DohrcsCu,
Istrate M í B e S ö ®
u és P c t r u Groza.
'Jellemző, hogy Vajda-Vojvoda
az emlékirat
aláírását
azzal az indokolással
utasította
el,
hogy mint koronatanácsos
a királynak és kormánynak
mcglcerülésével
nem
vehet
részt
ilyenfajta politikai
kezdeményezésben.

Kitörőben a román
kormányválság
Bukarest, augusztus 5. A Budapesti Tudósító
jelenti: Bukaresti politikai körökben arra számítanak, hogy a lappangó kormányválság egy-két
napon belül kitör. A Gigurtu-kormány lemondása
után úgynevezett nemzeti egység kormánynak
megalakítását kísérelnék meg, amely azután vállalná az elközeledö határmódositásokkal
együtt
járó felelősségei.

Orosz csonatfösszevonásoX
ii Kaukázusban
BukaTest, augusztus 5. 'Az Evevlmentul
Jelentése szerint. Molotöv legutóbbi beszéde folytán török csapatösszevonások
folynak
a Kaukázus környékén.
A l a p szerint Szovjetoroszország most dél felé tekint és az Indiai óceánhoz akar, eljutni.
*

í A szenátus elé kerül az amerikai
hadkötelezettség! javaslat
Washington,
augusztus 5. "A Rcütcr-iroda
jelenti: A szenátus h a d ü g y i bizottsága 12 szavazattal három ellenében
elhatározta,
hógy a
szenátus elé terjeszti Bürke Wodswortli
javaslatát az általános katonakötelezettségről.
Ismeretes, hogy ennek a javaslatnak értelmében 42
m i l l i ó férfi kerülne sor alá. A hadügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a javaslat
értelmében az első esztendőben mintegy másfél m i l l i ó 21—30 éves emberi kerülne katonai
kiképzés aló.

Aratási szabadságról bevonuló
katonák vonatai
A Magyar Távirati Iroda jelenti? "Az aratási
szabadságról
bevonuló
katonák
vonatai?
augusztus 8, 9, 10 és 11-én külön aratási vonatok i n d u l n a k : Szegedről 13 óra 56 perckor és
3 óra 35 perckor, v a l a m i n t 11 óra 50 perckor és
15 óra 55 perckor.
Ezek a vonatok a közbeeső fel nem sorolt
állomásokon és megállóhelyeken is megálla*
nak. A vonatok a rendes személyvonatok után
indulnak. Mindenki ú g y induljon el otthonról,
hogy időre beérkezzék, a bevonulók kellő nienyuyiségű ú t i
élelemmel lássák el m a g u k a t /
Grorá-vonatok használata tilos.

Duűapcsfl pollfilöl Köröfo bírálata
Románia taktikázásáról
Budapest, augusztus 5. A Budapesti Értesitő jelenti: Budapesti politikai körökben nagy ügyeimet szentelnek a most megindult bolgár—román
Tárgyalásoknak. Bolgár hivatalos jelentés szerint
C a d e r e belgrádi román követ felvette az érintkezést a bolgár illetékes férfiakkal. Magyarország
a legteljesebb szimpátiával követi a bolgár követelések megvalósulásának folyamatát. Azt az optimizmust azonban, amely a bolgár—román tárgyalásokat a külföldi sajtó részérő] kiséri, budapesti
jól informált körökbn nem tudják osztani.
— Románia — mutatnak rá ezekben a körökben
még mindig nem látta be a területi változások elkerülhetetlenségét. Csak a minap tartott
L i n g a román professzor előadást, amelyben az
1919. évi békeszerződések jogossága és fönnmaradásának szükségessége mellett foglalt állást és
tiltakozott az ellen, hogy Románia mai területét
'kicsinyek, vagy nagyok alku tárgyává tegyék*.
— Semmit sem adunk — fejezte be a professzor
beszédét, amelynek Romániában kellő publicitás!
adtak.
— Ilyen mentalitással — mondják budapesti jól
értesült körökben —, nem sok kilátás van arra,
bogy akár magyar, akár bolgár követelések a józanság és igazság evei szerint rendeztessenek.
Különös feltűnést beltett az a kihivó hang,
amelyet a román kormányhatóságok által aprohált beszédében Linga professzor a nagyhatalmakkal, ebben az esetben pedig Németországgal
és Olaszországgal szemben megütött. Azt igyekezett elhitetni hallgatóival, hogy Olaszország és
Németország Románia érdekeinek rovására folytatna alkut a jelenlegi román impérium alá tartozó területek felett. Ilyen és hasonlö megnyilvánulás, amelynek sok példáját látni a ronián sajtóban, eloszlatja a legcsekélyebb illúziót is, amelyet a román kormánynak a legutóbbi hetekben
fölvett magatartása kelteni igyekezett. Nem tudni
micsoda őszinteség az, hogy ily módon akar Románia a tengelyhatalmak által létesített ui európai rendezésbe beilleszkedni.
Mindazokkal a támadásokkal szemben, amelyek
vörös fonálként húzódnak keresztül a bukaresti
sajtóban, magyar politikai körök méltóságteljes
nyugalommal viseltetnek.

— Münchenben — mondják jól tájékozott
helyen —, Délkeleteurópa uj rendjének alapelveit
vált07-tathatatlanul megállapították és Romániának csak két ut marad: vagy alkalmazkodik ezekhez, vagy elveti azokat. Sajnálatos volna, ha Románia az utóbbit választotta volna. Sajtója hangjából Ítélve azonban nyiltan
szembehelyezkedik
az európai igazságosságnak a tengelyhatalmak
által lerögzített elvével.
— A trianoni békeszerződésre — mondják jól
tájékozott magyar helyen — mint jogalapra, hivatkozni nem lehet, E szerződés jogérvénycssége
egyszersmindenkorra megszűnt, hogy helyt adjon
az érdekelt államok között lehetőleg barátságos
megegyezés alapján létrejövő uj rendnek.
A magyar sajtó máris nagy fegyelmezettségről
és mérsékletről tett tanúbizonyságot, midőn esetleges kombinációk alapjául, az 1918. évi belgrádi
fegyverszüneti szerződésben megállapított vonalat emliti.
Budapesten ehhez megjegyzik, hogy a volt antanthatalmak ignorantiája folytán ez a vonal is
kivül hagyja az egy hatalmas tömbben élő székelységet. A román sajtó nyilvánvalóan azt kívánja a közvélemény előtt bizonvitani, hogy itt
Romániának óriási megalázása készül, mely megaláztatással szemben minden eszközt meg kell ragadni. s hogy a román állam és nép érdekei ellen
való volna, ha az uj európai rendbe való beilleszkedés céljából meghozná a maga áldozatát
— Magvarors7ág — mondják budapesti politikai körökben _ semmi otenn lépést nem óhajt
tenni, amely Romániát megalá7ná, vagv ert a látszatot kelteni alkalmas *-oln». Magyarország nem
óhajt gyógyíthatatlan sebeket ütni, mert határozott szándéka, hogv Romániával a jövőben nemcsak az eddig nélkülözött iósromszédi
riszonvt
hozza létre, hanem annál johh vfszonvha keriiliön.
Ennen ezért nem i= veszf át a eagvar saitó azt a
hangot, amelv R"karesthen a magvar nén és annak mn'tia é« ielpnp rll«>n izgat. Annak vünti/ntó
s/igán azonlion 'Rndanpeten trtér t*>l vannak, hner
inlontííe területi en •'timíavíV né'k"l Inkeceon «
kérdést eo-vcraesmlndenkorra a mepkél-éléc <rdkében rendezni.

• • i

Tízezer hívő veit részt
a Boítfoeasszony havihucsu-szenlmisén
fl zarándokok és mutatványosok tarka nyüzsgése Alsóvároson
(A Délmagyarország
munkatársától)
Szom- szentmise T i t á n a templom körül, a Mátyásbaton este és vasárnap délelőtt a környékbeli téren gyertyás körmenetben vettek részt a hívárosokbél és falvakból templomi zászlók alatt vők. E l ő l haladtak a kedves és megkapó képet
h í v ő égő
a hívők ezrei zarándokoltak Szegedre a benső- n y ú j t ó zarándökesoportok, m i n d e t
séges .boldogasszonynapi búcsúra. Az alsóvá- j gyertyát tartott a kezében. U t á n u k következrosi Mátyás-teret és környékét nagyszámú za- tek a mínistránsok, m a j d a baldachin alatt harándokcsöportok lepték el. A legtávolabbi fal- ladt nagy papi segédlettel Barmos György C.
v a k népe is eljött erre a bensőséges szép bú- apát. Festői volt a körmenetben résztvevő Kacsúünnepségre, amely vasárnap este ünnepi lász-csoportja, akik bezárták a megható és fölgyertyás
szentmisével kezdődött és hétfőn este ugyan- emelő érzést n y ú j t ó vasárnap esti
csak szentmisével ért véget. A holdfényes esti körmenetet.
szürkületben és ragyogó napsütéses délelőttön
Hétfőn reggel '4 órától félóránként pontimegtartott ünnepi búcsúkörmenetekben ezrekre
ficáltak
szentmisét a templomban 9 órakor ramenő tömeg vett részt. A két nap alatt több
gyogó napsütésben ugyancsak ezrek és ezrek
m i n t ötezren áldoztak meg a zarándokok.
részvételével a Mátyás-téren ünnepi körmenet
volt. Az ünnepi körmenetben részt vett Tukats
Tízezer ájtatos hívő szentmiséje Sándor dr. főispán, a várös képviseletében vitéz Szabó Géza dr. tanácsnok, ott volt a rendA Boldogasszony búcsú vasárnap este 7 őrség részéről Bárhol a .Tenő dr. rendörfőtánáórakor az alsóvárosi Mátyás-templomban ün- csos és sokan másokat az egyház!, katonai és
nepi szentmisével kezdődött, m a j d u t á n a P- polgári élet vezetői közül. U t á n a a MátyásHegyi Péter mondott szentbeszédet. A szent- templomban főpapi szentmise volt, amelyet a
misén ötezer hívő gyűlt össze, úgyhogy nem betegsége miatt távollevő Baskó Sándor püsfértek ej a templomban és a templom előtti téren hangszórón keresztül közvetítették a szentmisét és Péter atya prédikációját. Az ünnepi
Augusztus 6-An, 7-én és 8-án
Kedden, szerdán, csütörtökön
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pöki helynök helyett Barmos György a p á t Celebrált. A szentmise után P .Tábory F l ó r i á n
mondott nagyhatású szentbeszédet. 11 órakor
csendes szentmise zárta be a boldogasszonynapi búcsú délelőtti ünnepségét. Déltán 6 érakor ismét szentmise, m a j d szentbeszéd következett,
A szentbeszédet Kiss István
püspöki
tanácsos tartotta. A kétnapos Haviboldogaszszony búcsú idei nagyszabású és bensőséges
ünnepségei l i t á n i á v a l értek véget

Búcsúsok, mutatványosok,
szenfképárusok
A Boldogasszony búcsú tartamára azonban
nemcsak zarándokok érkeztek Szegedre, nemcsak ezrek és ezrek járultak a messzeföldön
híres Fekete Máriához, hanem a zarándokokkal
egyidőben lepték el az alsóvárosi Mátvós-teret
és környékét, a Szentháromság-utcát és ezt átszelő Nagy-körűt alsóvá— 3s i szakaszát a bazárosok, a lacikonyhák és a mutatványosok. A
máskor egyhangú Mátyás-tér környéke vasárnap és hétfőn színes, tarka sátrakkal népesedett be. A Szentháromság-utca felső szakasza
és a Nagy-körűt v i d á m beszélgetésektől, zeneszótól volt hangos. Bazárosok hangos
szóval
kínálták olcsó portékáikat, a mutatványosok
kecsegtető ajánlatokkal csalogatták a közönséget, A céllövőknél néhány „vitéz ú r r ' gyakorolta ..tudományát". A cirku'szi bódék előtt
rizsporösarcű bohócok adtak elő nébánv mfflattá tó jelenetet. A körhinták körül gyermeksereg áhítozott arró 1 bogy a zsebükből hiánvző
10 fillérek qélkiil. hogyan lehetne ntégis föli n t n i az áhított . táltosra" Azután a laöikonyVinVhnr T-íáámnn szólt a zene n*bánv «z,°bad.
•sá^rs Vatona mulatott
á fronti-,ámme^-utcán szeutFénáruló1- VéregptöV Viosazű színe3
'nra bontakozott ki a búcsúsok tarka
tömegéi* ől.
P°ggeltői estig hangos vúlt Alsóváros Hétfőn este azután kigyúltak a mécsesek és a Psill n g n t A bazársorok é« mutatványosok még
hangos szóval kellették eladatlan nrofékáikat
és művésztiiket. azután lassan elhalt
minden,
az alsóvárosi utcák és a templom környéke kiürült. Messziről hangzott Csak" föl egy zarándokcsüport elnyújtott éneke?
— Boldogasszony

anyánk..

R i # u $ i állomás előtt
garázst épit a MAVfiUí
(A Délmagyarország
munkatársától)
A városrendezési bizottság kedden délelőtt Tóth
Béla dr. helyettes polgármester
elnökletével
ülést tart. Az ülésen kerül tárgyalásra a
MÁVAUT-nak az a kérelme, amely a rókusi
állomás előtti garázsépítési tervvel áll kapcsolatban. A M A V A U T arra kérte a várost, hogy
megfelelő területet adjön át neki a rókusi állomás előtti téren, ahol Dagyobb garázst k í v á n
fölépíteni. A városrendezési
bizottság most
abból a szempontból veszi vizsgálat
alá az
ügyet, hogy a garázsépítés mennyiben
felel
meg a városesztétikai követelményeknek s
m a j d azután határoz a város abban a kérdésben, hogy megadja-e a kért területet vagy sem.
Tempó, ritmus, lendületi

1120-as tempó
A legnagyobb vigjátcksiker, 200 előadás!
MURATI L I L I , MEZEY MARIA, BASTUV,
KAROS, V I Z V A R Y MARISKA
IMÁTÓL 5, 7, 9
X Z ^ p f ^ y
^|OTj

Nyomában van a rendőrség a másfél év előtti
gajgonyai gyilkosság tetteseinek
R Csillag-btirtfn fegyencei a gyilkosságrál — Hódmezővásárhelyen is elfoglak
egy gyanúsítottat
(2 DélmagyaroTszág
munkatársától)
Más- Kfinyítotl és ügyészi megszüntetés alapján szafélév előtti rablógyilkossági ügy eredményte- badlábra kerültek.
len nyomozásának a szálait vette föl az elmúlt
napokban a szegedi rendőrség. A rendőrség
Ml történ! 1939 Január 13 éllel
Ugyanis fily adatok birtokába került, amelyekGajgonyán
ből következtetni lobét, bogy rövidesen fényt
Az ügy lassan feledéebe merült, a rendőrségi
derítenek a másfélév előtt Gajgonyán elkövetett amerikai ízű rablógyilkosságra. A tette- nyomozás holtpopntra jutott. Néhány hónappal
sekre nézve több terhelő adat birtokában van ezelőtt azonban ismét felidéződött az 1939 jaa bűnügyi osztály, úgyhogy a most megindult nuár 13-i gajgonyai véres éjszaka emléke. Megjelent a rendőrségen két börtönviselt napszányomozás kettős irányban folyik.
mos és a rablógyilkossági ügy referens rendRabiógyilkosság egy gajgonyai tanyában őrtisztjét keresték- A börtönből szabadultak
ezután elmondották a nyfimozást vezető rendMásfél esztendővel ezelőtt. 1939 január hó őrtisztnek, hogy hasznos útmutatással
tudnak
l í án borzalmas kegyetlenséggel végrehajtott szolgálni a rabiógyilkosság
tetteseire
vonatrablógyilkosság történt Gajgonya 202. szám kozólag. Nemrégiben amikor még a fájuk jogalatt Zákány János tanyájában. A gazdálkodó erősen kiszabfitt börtönbüntetésüket töltötték a
január 13-ra virradó reggel az istállóban vérző Csillagbörtönben, összejöttek négy Ifipásért
fejjel, hatalmas vértócsában találta
béreseit: elítélt fegyenccel. Egy éjszaka bizalmas beszélVödrédi Sándor és Csikós
Mihály
gajgonyai getés során a fegyencek a gajgonyai véres
napszámosokat. Az eszmélotlcn állapotban levő rablógyilkosságra terelték" a szót. Az egyik
béreseket nyomban mentőautón Szegedre szál- közülök elmondotta, hogy
lították. A kórházban megállapították, hogy
a rablógyilkosságof.
ők. kővcttéli el.
mind a két béres 10—10 baltától származó ütést A fgyoncek, amikor látták társaik kételkedő
szenvedett. A kórházban azután azonnal firvosi
kezelés alá vették a szerencsétlen napszámosokatazonban a 18 éves Csikós
Mihályon
nem lehetett
srgífrnf.

A kórház műtőasztalán meghalt, anélkül, Kogy
eszméletét egy perCro is visszanyerte volna.
Á rablógyilkosság másik áldozata Vödrédi
Sándor,

hónapokon

halál közöli,
házai

keresztül

lebegett,

élet

és

amíg végre elhagyhatta a kór-

A rabiógyilkosság után megindult nagyarányú nyomozás során megállapították, bogy
n támadók az éjjeli órákban toppanhattak be
az isiállóba. Az épületben szemközt találták
magukat Csikós Mihállyal ós Vödrédi Sándorral, akik a váratlan vendégek megjelenésére
kiáltozni kezdtek. A támadók ekkor, hogy a
két bérest elnémítsák, baltákat kaptak elő és a
szerencsétlen

emberek fejére hatalmas

ütéseket

mertek. A baltás merénylet következtében mind
Csikós, miiül Vödrédi nyomban elvesztette eszméletét és súlyos fejsérülésekkel az istálló padozatára. zuhantak. A merénylet után a támadók az istállóban álló 9 ló közül elkötöttek egy
beteges, "csillagos Konilokú, sötétpej kancát,
majd a sötétben elmcnokültek.

Ember vagy álfalvér
A' rabiógyilkosság felfedezése után a rendőrség csakhamar a tettesekre nézve terhelő
adatok birtokába került. Megállapították, hOgys
a tettesek kóbor cigányok lehetlek, akik Kistelek irányába vettek útjukat 'Alig telt el a
rabiógyilkosság felfedezése után 24 óra. a rendőrség elfogod Szeged cs Kistelek környékén
egy "ló tagból álló cigányiársaságof. A cigánykaraván egyik' tagjának ruháján vérfoltokat
talállak, amire a 'cigány azt adta elő, högy állatvcrtől keletkezett. A rendőrség czTitan a Cigány ruháját az Országos Bűnügyi Vegyvizsgáló Intézetbe küldölte föl, ahonnan csakhamar visszajött a válasz. Az Országos Bűnügyi
Vegyvizsgáló Tnfézet. megállapította, hogy a
Cigány ruháján fnlátt. ve.rfolt embervértöl származik. A nyomatékos terhelő körülmény alapj á n a fendörség több társával együtt,
őrizetbe
vette Rostás Mihály és Kolompár József ló-

alkusz cigányokat. \ cigányok tagadták a terhükre rótt bűncselekményt Azt adták elő. begy
a rablógyilkosság napján nem is tartózkodtak
Gajgonya környékén. A rendőrségről ezután az
ügyészség fogházába kerültek a ci'-'ányok. azonban főtárgyalásra mégsem kerülhetett sor,
mert Rostás és Kolompár időközben alibit bi-

Négyezer holdat
Tápé

kifejezéséi a legteljesebb' részletességgel mondották el a rabiógyilkosság lefolyáséi Beszéltek Zákány János tanyájáról, pontosan elmondották, merro vau az istálló, s inelyik ajtón léptek be. Elbeszélésük annyira élethű
volt, hogy semmi kétség nem fért ahhoz, hogy
a rablógyilkfisságot valóban akkor, az ós még
most is büntetését föltő négy fegyenc követte
el. -Detektívek' mentek ki ezután a Csillagbörtönben s a gyaniisítolt négy fegyencet kihallgatták. A fegyencek tagadták, hogy a rablógyilkosságot. ők követték volna cl. Tekintve,
hogy jogerősen elítélt rabot a börtönigazgalóság még a rendőrségnek sem ad ki, ezért, a fegyenceket. nem lehetett, a kapitányságra hozni,
majd a helyszínre vinni

Ismét elfoglak egy gyanúsítottat
'A rendőrség ekkor felelevenítette a más'
félév; előtti rablógyilkfisságot, a nyomozást kiterjesztette, amelynek során szombaton Hódmezővásárhelyen ismét elfogtak és Szegedre
kísérte egy a rablógyilkossággal gyanúsított
napszámosi A napszámos ellen ugyancsak számos terhelő adat merült fel arra. h'ogy a rabló
gyilkosságot ő és szökésben lévő társai követték el. A napszámost mfist vitték ki helyszíni
szemlére és ettől függ, hogy a napszámos beismerő vallomást tesz-e és ő a másfélév előtti
rablógyilkosság egyik" tettese, vagy mégis V
Csillag-börtönben más ügyért ülő fegyencek
követtek ol azt*

öntött el az ár viz
határában

Kétezer holdat nem lehet bevetni — A tápéiak a
környékére, Uikécskére és Tisxauqra járnak gyékényt
meri még az sincs a
határban
(A

Délmagyarország

munkatársát

ót) 'A kö-

zelmúlt napokban szines beszámolót közöltünk
a tápéi „ősfaluról". Beszámfiltunk a szegedi határban olykor még a régi életformák közt elő
tápaiakról, akik századok óta megfeszített küzdelmet folytatnak életükért közvetlen a nagyváros árnyékában- Ezt az ősi falut egyre sűrűbben keresik föl idegenek és a népművészet,
az ősi népi életformák iránt érdeklődik, — a
tájiéi színes népviselet — amelyet halhatatlan
színekkel örökített meg a két nagy szegedi
festő Nyilassy Sándor és Heller ödön — való.
ban egészen különleges holyet foglal el a kiveszőben lévő magyar népművészet terén, de a
falu ősiségét nemcsak a Gyöugyösbokréta eredeti alföldi melódiái bizonyítják, hanem a község temploma is, amely a maga árpádkori emlékeivel szinte az egyetlen ilyen műemlék az
alföldi falvakban. Az élet nem könnyű ebben .a
Szeged határában elterülő ősfaluban, sokféle
szociológiai és egyéb oka van enek és éppen
ezekből következik az is. bogy a fald lakossága hosszú századok óta foglalkozik gyékény-szatyorkésziléssel, amelyek kedvelt cikkei a szegedi piacnak és amelyek messzire elvitték hírét, a tápai szorgalomnak és találé-

Balaton
szedni*

met folytató tápai nép. 'A' község mfist azt reméli, hogy a csapásokra jelentékeny segítséget
nyújt majd vitéz Bonczns Miklós dr belügyi
államtitkár, árvízkormánybiztos intézkedése,
aki bizonyára felismeri az ősfalu súlyos helyzetet és megfelelő támogatással sogíti majd a
tápaiakat. Minden remény megvan arra, bogy
BonCzos államtitkár megtalálja a megfelelő
módot a segítésre, amint azt annyiszor cs anynyi helypn totto és gondoskodásából Tápé sem
marad ki.

'A helyzettel és néhány nap előtti tudósításunkkal kapcsolatban h o s s z a b b beszámolóban
ismerteti a tápéi viszonyokat Piroska .Feretiq
községi főjegyző, akinek érdekesen megvilágító soraiból az alábbiakat közöljük!

— Sajnos, Tápé községnek semmiféle Kasima
uínCs a vadvízáradásból, még akkor sem, Ka a
gyékény- és szatyorkészítesre gondolunk, ellenben nagy területek kerültek víz alá, amely súlyos helyzetbe hozta, a községeket és a lakosságot. Az árvíz még csak sást sem növesztett a
lialárban. hiába nézünk" szét Tápé határában,
nem leljük meg a magasra nőtt sást Ma már
neliéz verejtékes munkával kell pepiinknek
konyságnak. A tavaszi többszörös áradás sú- meghurcolni a. gyélcénykészftést. Régebben,
lyosan érintette Tápét is, a falut eg.vkép Veszé- már századokkal ezelőtt volt ugyan gyékénylyezteti a Tisza és a vdavizek áradása. A aok terülőhelyünk, ma azonban messzire kel olmcncsapás mellett mégis azt remélték", h'ogy leg- niök a tápaiaknak. ha meg akarják kcrqsui a
alább ezekből a. házipari termékekből kárpó- feldolgozni való anyagot. A helyzet ma as,
tolja magát úgy ahogy a sorsüldözött tápéi hfigy a szorgalmas tápéi férfink a Balaton
környékére, Ujkécskére, Tiszaugra és egyeli
néptávoli helyekre járnak el gyékényt szedni. LegA remények — amelyekről beszámoltunk — többször a messzi szedett gyékényt ott a helysajnos, nem váltak valóra. Tájié igen nehéz színen szárítják" meg. Hogy mégis néhány Káz
időknek né jelébe, hiszen a község 80(10 katasz- oldalánál látni itthon is ilyen gyékénykóv'ékef.
trális holdnyi határából mintegy 1000 katasz- az azért van, h'ogy a vörös és a fekete színét,
trális hold terület került
viz alá,
amelynek kivegye az erős uapfény.
nagyrésze

még mindig

viz alatt van-

—• Tápé község lakóinak nagyrésze — folytatja a főjo"y-'ő — szegedi napszámból és gyári
egy kétezer holdat egyáltalán
nem lehet be- munkából él. Mindenki tudja, hogy a város követni, így ennek a hatalmas területnek hoza- zelsége Tápénak esnk hasznára van, haszon »
mától az idén — reméljük, hogy csak az idén munkásnak, aki Szegeden keresi meg kenyerét
— elesik a szegény, ősidők óta állandó küzdel- és haszon a gazdának, aki ott értékesíti terA helyzetet szomorúan mutatja, hogy mint-

kényeit. Néhány szóval S f e l i férnem az úlkérdésre is. Á felsőtiszaparti vámháztól a s<4-1
mogyitelepi út olyan gödrös, hogy a tápé: em-1
Kell őrömmel lélekzik föl, amikor a ápéi útra J
ér. Sajnos, a Szeged város tulajdonában lévő
ú t igen rossz állapotban van. Körülbelül
ugyanaz a helyzet, m i n t ha szétnézünk Szeged
külvárosaiban és a telepeken. Bizony, sokszor
föl kell vetni a kerédst: van-e ot jó út, van-e
ott legalább olyan, mint a tápéi! És van-e minden utcában téglaburkolatú gyalogjáról 'A tápéi parasztember már régen nem Görc Gábor,
jól tudja, hogy mi illik, mi a kötelessége és be-

csülettel el ís végzi art, igyekszik a legjobb
karban tartani házatáját, meg a községet is.
A tápéi nép istenfélő, becsületes és dolgos,
megérdemli, bogy segítségére legyenek", amikor elérik a sorscsapások. A tápéi nép tiszta
hittel keresi föl az Árpádok korában épült templomát és imádkozik a jó Istenben, kérve kéri,
hogy fordítsa el rólunk snjtó kezét és szüntesse meg a csapásokat. Az árvíz nemhögy
használt volna nekünk, de nagyon is reánksujtott, hiszen még ma is nagy területek állanak víz alatt, kétezer holdat nem is IchVt bevetni, — fejezi be sorait Piroska főjegyző

Példátlan zsarolási botrányt
leplezett le a budapesti rendőrség

Letartóztatták Bilinkievics-Szentiványi Rudolf
volt szegedi újságírót, akit vadházastársa jelentett fel
Budapest, augusztus '5. Kalandorregényekbe
illő zsarolási ügy foglalkoztatja hetek óta a
budapesti főkapitányság bűnügyi osztályát A
zsarolási bűnügy szálai visszavezetnek azokhoz a támadó "cikkekhez, amelyek a Magyarság
tiímű nyilas napilapban láttak napvilágot egyes
személyek és vállalatok ellen. A példátlanul
nagyarányú zsarolási bűnügynek egyik főszereplője egy Szegeden is ismert fiatal újságíró:
Szcntiványi Bilinkievics
Rudolf.
így

kezdődött...

Szentiványí BiUnkievíeg Rudolf évekkel ezelőtt a Szegedi Uj Nemzedéknek és a Szegedi
Naplónak volt belső munkatársa. Annak idején egy operettjét is előadták „Pilótaszerelem"
'rímen. Törekvő, fiatal fantaszta volt, akinek
minden álma és vágyakozása oda irányult,
Kogy a nagy városok fényes gazdag
miliőjében teremtsen magának életlehetőségeket. Szüleivel m á r fiatal gyermekkorában összekülönbözött és szegedi ismerőseinél keresett bosszú
éveken át menedéket. Hónapokig "élvezte például Az Est szegedi kiadóhivatali főnökének
Vendégszeretetét'.
Politikai
magatartásában
nemsokára változás következelt be. A nyugtalan természetű fiatalembert érvényesülési vd'gyai a nyilasok felé sodorták. A várös egyik
kerületében szervező elnöke lett a nyilas pártnak. Mint szegedi ismerőscinek
hangoztatta,
mindezt azért Csinálja, mert megígérték neki.
hogy siker esetén propagandaügyí
miniszter
lesz..,
Szegeden sokszor változtatta állásait. Egyszer a Szegedi U j Nemzedéknél, máskor a Szegedi Naplónál fejtett ki hírlapírói működést.
Fantasztikus tervei azonban egyre szűkebbé
tették számára Szegedet és egy napon azzal
lepte meg szegedi ismerőseit, Hogy Budapestre, a Magyarság 5ímű nyilas laphoz szerződtették. Mint mondotta: itthagyja
Szegedet,
mert nem tudja elviselni a vidéld nyárspOlgáfsiaot, ic
Fényes élet — miből ?
Budapesti tartózkodását gyakran szakították meg szegedi kirándulások. Ilyen 6zegedi
kirándulások alkalmával szórta a pénzt, pezsgés vacsorákat
rendezett s mindenkinek
elmondotta, hagy elérte azt, amit az élettől akart,
fényes garzonlakásban éli a gazdag
emberek
gondtalan
életét. A k i k ismerték Szegeden,
több ízben megkérdezték tőle, Kogy honnan keresi a pazarló élethez szükséges pénzt; erre az
volt a felelet, bogy titokzatos
szálak
futnak
össze a kesében, amelyeket kitűnően tud gyümölcsöztetni.
Néhány hónappal ezelőtt Szentiványi-Bilinbievics tollából cikk jelent meg a Magyarságban Vincze újpesti bőrgyáros ellen. Ismeretes
az a botrányhullám, amelyet a Viucze-ügy országos viszonylatban is fölkavart s amellyel
kapcsolatban a rendőrség nyomozást is indított Szentiványi-Bilinkievíes Rridolf ellen. Az
•.volt a srvnnu. hogy zsarolási bűnüggyel állnak

szemben a nyomozd hatóságok. "Szentiványl
azonban különféle ügyes manőverekkel tisztázta magát akkor a vád alól.
Ez lett a

veszte...

Amikor a VinCze-féle bötfány félig-meddig
lezárult, megjelent egy napon a rendőrségen
egy "Csinos, fiatal nő, Tari Nándornak, az évekkel ezelőtt kivégzett Szabadság-téri bankrablónak a menyasszonya. Előadta, hogy együtt él
Szentiványi-Bilinkievics Rudolf hírlapíróval, a
Magyarság belső munkatársával, aki őt állandóan üti-veri és elszedte tőle legutóbb 700 pengőjét, amelyet megtakarított. Megmutatta a
rendőrségen az ütések nyomait és a sebhelyeket, amelyekről a rendőrség látleletet vétetett
föl. Vallomásának legmeglepőbb részében bos'zszúból előadta hogy Szentiványi
Rűdólf
két
volt hírlapíróval,
a zsidó vallású Fekete Bélával és Böhm Barabás Bélával együtt zsarolási
manővereket folytat.
A vallomás alapján a
rendőrség azonnal nyomozni kezdett és megfigyelés alá vette a gyanúsítottakat, akik a
rendőrségi intézkedésekről mit
sem tudva-,
folytatták tovább gyanús üzelmeiket,

Zsarolás parányi
fényképezőgéppel
Megállapította a rendőrség, Eögy Szentiványi és két társa bonyolult, do rendkívül ügyesen kidolgozott fcsarolási ténykedések középpontjában állt. Parányi fényképezőgépet hordtak kabátjuk alatt és a gomblyukakban, amelylyel fényképfelvételeket készítettek egyes személyek magánéletéről, olyan felvételeket, amelyek esetleg kellemetlenek lehetnek a kiszemelt személyekre. Ezzel párHuzamösan igénybe
vették a hírlapi nyilvánosságot is. Böhm Barabás Béla volt az áldozatok fölhajtója, Szentiványi volt a hírlapi cikkek megjelentetője és
Fekete volt az a közvetítő, aki bizonyös ellenszolgáltatások fejében „kijárta" Szentiványinál
azt, hogy egyes támadó £íkk ne lássgn napvilágot
Ezeknek az adatoknak birlökaban a rendőrség házkutatást tartott Szentiványiéb" ragyogóan berendezett lakásában, ahol több
mini
3000 méter kompromittáló
filmfelvételt
találtak, valamint
Szentiványinak
és Feketének
egy-egy vaskos noteszét, amelyekben az eddigi
zsarolások eredményeként
100.000 pengő
volt
bejegyezve. A zsarolás áldozatai között volt
többek között az Ilkovics-vendcglő tulajdonosa,
VinCzc bőrgyáros, Hirsch bőrgyáros és több
más személy és vállalat. A házkutatás eredmónyéuek alapján Szrntiványit és társait bekísérték a rendőrségre, ahol eleinte tagadtak, ké,s/ibb azonban a terhelő adatok súlya alatt megtörtek és bevallották bűncselekményeiket. A
rendőrség mindhármukat letartóztatta, egyben
pedig folytatja a nyomozást, mert valószínűnek lászife, hogy további letartóztatások és
rendkívül érdekes meglepetések kerülnek még
napfényre a példátlan zsarolási bűnügy hátteréből.

DECMXGYARORSZÁG
kedd,

1940.

A világ

augusztus

6.

•

jobbrafordulása

Kezdetben teremté Isten az Egei és <8
Földet. Aztán, hogy legyen, aki
elrontja
mindazt a jót, amit alkotott,
Embert helyezett a teremtett dolgok fölébe. S attól
kezdve a Föld bolondul fnfog, de ezt igyekszik mindenki titokban tartani, még néhai
Gallileit is igen
fisúnyaságos
dolgoknak
tették kl miattamerthogy
ezen nevezett
kitartott azon Álláspontja
mellett,
hogy
mégis mozOg a föld.
És az emberek azontúl sz'ámbavétt'ék mfnden igyekezetüket képességüket,
hívságnkat és mindenségiiket, hogy necsak a löki
anyaga maga, hanem a rajta élő emberek
is, akik felebarátoknak neveztetnek, tettességgel megbolonduljanak.
Választottak maguknak egy Bábel nevű helyét, ahol
igen
magasságos
építkezésbe fogának
állami
költséggel. Ve a téglahordók és építési vállalkozók annyira
megharagudának,
hogy
egy napon Í0—50-féle, nyelven kezdték egymást szidni 'és káromolni
Ve ülni egyféleképpen ütötték egymást. És ezt azon időtől
kezdve háborúnak nevezték, amelynek kezdő pillanata kétségkívül az a jelenet volt,
amikor Kain inzultusa miatt 71 bel jobblétre
szenderült.
És versengeni keidének az emberek abban, Kogy melyik tűd nagyon nagyszerűbb
haláltosztó masinákat ősszegyártaní. És ha
a masina, jó vált, akkor annak az embernek nagyon örültek pala, mert. minden bizonnyal
jó a halál. 'És mint
mon'dtákl
mindezt azért Csinálják
évszázadok
Óla,
hogy a világ jobbfáfor dúljon.
Nézzük meg 'ó. jaj, Kagynn fordul jobbra
a Világ? Meg vagyon írva, 'vagy ha még
nincsen, akkor most meg lészen itta, hogy
miképpen tisztulnák jobbulnak,
egyszerűsödnek a világ 'dolgai• Tiképprn, mint
ni
egyszeri, farmer neve. Táki még vem ismeri,
a története},, aj hallgassa ájtatosan 'és gondosan.
Egy néminemű Amerikában 'élő fafmrb
megjelent egyszer a bif'ó előtt s azt, mondtat,
— Mtsler, nevel szerelnék válloZfáhn.
.
— Oké, — mondta a biró. — Rogy hív-.
Jákf
— Prwsewx\elszTry Tádé.
— Na, nem csodálom. h\gy maga Vevef.
kivan

változtatni.

Hisz

ezt. hallja,

hel kimondani.
'És mire Óhajtja
toztatni hogy jobb legyenf
— Prwsewslclszky
Tamásfa

alig

le-

megvál-

— Merthogy a Tádét Itt a kutya Se
akarja
megtanulni.
Mindenki
aszOngya.
hogy Tom, meg hogy Teddy, meg hogy
Tómmy. de senki se tüdia megtanulni, hogy
Tádé. Hát. azért....
Ilyen a
jobbráfor'dnlds...
f maron)

Kicsit lát9 ha az
árat nézi
Nagyot néz, ha
az árút látja!
G o m b h á z vásár

még öt napig.

Csekonics u. 3.

K i s p e s t - W W C 2:1 (1:1)
Budapest, augusztus 5. Hétfőn este villany*
fénynél megkezdődött az Elektromos pályán &
székesfőváros polgármestere
által alapított
Szent István-kupáért folyó labdarúgómórkőzéssorozat. Az első mérkőzésen a Kispest FC csapata győzött a W M F C csapata elleu 2:1 (l:l)j!
arányban. A W M F C ezzel kiesett a további
küzdelemből. A gólokat Cseh, Olajkár I I . illetv®
Pintér, szerezte.

A

HIREK
— A szegedi árvízkár adatait fölkiildték a statisztikai hivatalba. Az országos vízkárok statisztikai feldolgozását most kezdte meg a Központi
Statisztikai Hivatal. Az adatok beszerzése végett
moakereslc a vidéki törvényhatóságokat, igy Szegedet is, hogy haladéktalanul írják össze a tavaszi vadvizáradások és a nyári esőzések pusztításait, irják össze azokat a területeket, amelyeket
a viz végigpuzlitolt s a jelentest terjesszék föl
a Statisztikai Hivatalba. Szegeden azonnal megkezdték az adatok összeírását, amelyet megkönynyiti az, bogy már pontos adatok állnak rendelkezésre egy korábbi polgármesteri jelentésből kifolyóan, amelyet annakidején részletesen ismertettünk. A jelentés fölsorolja: mennyi ház omlott össze a talajvízé radás következtében, milyen
kiterjedésű terület szenvedett az áradások és esőzések következtében kárt. A polgármesteri jelentést a szükséges adatokkal most kibővítik s néhány napon belül már föl is terjesztik a Központi
Statisztikai Hivatalba.
— Vissza kell állítani Szentes csatlakozó vonatát a délutáni gyorshoz. Szentesről jelentik:
A mig Szegeden örömmel fogadták azt a hírt, hogy
a MAV visszaállította a délutáni szeged—budapesti gyorsvonatpárt, addig Szentesen csalódással vették tudomásul, hogy a gyorsvonathoz Szentesről nincsen csatlakozás. A MAV nerrr állitotta
vissza a forgalomba a Szentesről 13.13 órakor
induló ós oda 17.15 órakor visszaérkező motorosokat.
— Besurranó tolvaj járt Tarnay Tvor ny. alispán lakásában. Makóról jelentik: Tarnay Ivor
nyugalmazott alispánt, a 'Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.« igazgatósági tagját
meglopta cgv vakmerő besurranó tolvaj. Az alispán Szcnl János-téren levő lakásának titrai ablaka nyitva volt és a szürkületet kihasználva a
tolvaj, belopódzott a szobába és egy rend szürkeruhát ellopott. A vakmerő tolvatt keresi a rendőrség.
— TTAVAZAS ES 7 FOK TIT DKG ROMÁNTAfí.AN. Bukarestből jelentik: A predeáli szorosban
bárom nap óta szakadatlanul havazik, A begyeket
magas hótakaró borítja és a hőmérő mínusz 7 fok
Celsiust mutat. Predeálban és környékén
napok
óta fűtenek.
— A természetes 'Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, envlie és gyorsan ható hasSajtó. mely számos betegségnél az emésztést javítja é« az étvágyat fokozza. Kérdezze megorvosol!
— Megjeleni a Repülök Lapja. A Horthy Miklós Nemzeti Repülöaiap támogatásával szerkesztett repülésügyi folyóirat, a Magyar Szárnyak
augusztusi száma most jelent meg, A lap lécrügyi
krónikáját BisitsTibor repülőőrnagy irta. mig v.
Szoó Lajos a stukalámadásról. Raczkó f.aios az
M 22-esek egyiptomi útjáról. Kurvái Prugberger
Viktor a folyádékliütésről és Szilas Tibor a vitorlázó repülésről értekezik. Érdekes cikkeket találunk még a német repülők legújabb rombolóiról,
az. angol légvédelmi eszközökről, az első kassai
repülőtiszti avatásról, a jugoszláv légiforgólomról. a japán repülök munkájáról és a leánvmodelezök versenyéről. Novellát Frdődv Mihály és
Rónay Magda irtok az nj számba, amely mindenütt kapható. Ara 00 fillér. Mutatványszámot a
kiadóhivatal (Üllöi-ut 12) kívánatra ingyen küld
— Uö almatermés

Kárpátalján.

Budapestről

telentik: P.gész Kárpátalján, főleg Técsün és Yisken bő alniatermésée sz.ámilanak. Az. eddigi becslések szerint csupán Téesö határában kétezer vagon almatermés várható. .Kedvezően befolyásolta
a jónak ígérkező almalermést, lingy a földművelésügyi
minisztérium
szakembereket
bocsátott
rendelkezésre az almafák rendbelyozására. A pnradlcsomtermést illetően Nagykőrös vidéken minimális lesz n termés, mert az. ültetvények még ma
is sok hetven viz. nlalt állanak. A nagykőrösi 1olentéssel szemben a földművelésügyi miniszter
szombati jelentése azt mondja, bogy országszei te
jó termésre van kilátás a paradicsomban.
— Súlyos baleset gyorsforrnlóval. Különös szerencsétlenség történt hétfőn délelőtt a Szent István-tér 15. számú házban. Ill lakik az egyik cgvszoba-konyhás lakásban F e h é r Ilona 21 éves
gyári munkásnő. oki. véletlenül magára rántotta
nz égő gyötsforralét. A mentők a szerencsétlenül
járt munkásnöl első és másodfokú égési sebekkel
vittek a bőrgyógyászati klinikára.
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órakor, l d ő j ó g l a t :
Mérsékelt
szél, felhőátvonulások, több helyen, főként keleten, eső vagy zivatar. A hőmérséklet alig változik.

Tisza

vízállása

:

218

A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: a
Tisza vízállása augusztus 5-én reggel 7 órakor:
218, hőmérséklete 20 fok Celsius. A levegő hőmérséklete 19 fok Celsius.

1 Teleki Mihály földművelésügyi
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Nemrég jelent meg F a l i Endrének', a
M a g y a r Revíziós Tóga ügyvezető-igazgatójának „Jogunk Erdélyhez" "című könyve,
amelynek Erdély történelmi
fejlődésével
foglalkozó része rendkívül érdekes
adatokat tartalmaz az erdélyi r o m á n lakosságra
vonatkozóan. A románok igyekeznek olyan
történelmi adatokat föltüntetni, amelyek
szerint „őslakói" ennek a területnek. Ezzel
az állítással szemben Fali Endro könyvében a legnagyobb bizonyító erőt annak kiemelése jelenti lmgy
TÍT. Endre
király
1293-ban kiadott rendelkezése szerint, valamennyi oláh bevándorlót egy k i r á l y i birtokra kellett összeterelni. Erdélyben eszerint a XTTI. században csak annyi román
élt. qmennyí éppen elfért egy királyi birtokon. A kun és tatár pusztítások következtében meggyérült lakosságú Erdélyt később leple el egy ú j olálí település! bullám
a törökök balkáni előretörésének következtében. ez azonban nem bizonyítéka a
románok" erdélyi „jogigényének".
Azt. a
ködös dáko-román elméletet, amely szerint
Erdélyt a magyarok bejövetele idején Románok lakták, a történelmi valóság kétségbevonhatatlanul megcáfolja,
—ooo—
_

J u b i l á l a baifonyai kaszinó. Rattonváról je-

lentik: A battonyni kaszinó 50 éves fönnállásának
megünneplésére készül. A nagvmultu kaszinónak
ma mintegy 100 tagja van cs fönnállásáért nehéz
küzdelmet folytat. Gondot okoz a kaszinó vezetőségének az is, bogy helyiségében nincsen italmérés. Éppen ezért arra törekszik most a vezetőség. hogv uj helyiségbe tegye át a kaszinó székhcíyét. Fzt a jubiláris ünnepség keretében végre
is szerelné hajtani.
— Ügy buzgalom . . . A hazai szarvasmarhák törzskönyvezésével kapcsolatban terjedelmes cikk jelent meg egyik dunántuli laptársunkban. A cikk beszámol arról, hogy »a
legkiválóbb" marhákról
arany
törzskönyvet
vezetnek a jövőben*, nyilván azért, hogy a
szarvasmarha ezentúl büszkébb lehessen a saját aranykönyvbe bevezetett marhaságára. A
cikk cimc egyébként a következő: 'Országos
arany törzskönyvbe foglalják Somogv vármegve elitc tehenei közül a legkiválóbbakat.*
A magánk részéről további jókat kívánunk az
•clite teheneknek . . .
"_
Szegedi Leánvcgylet folvó hó '4-én tartolt
közgyűlésén megválasztotta uj tisztikarát
A makói hagymatermés fele nem exportképes. Makóról jelentik: Az idei gvengébb termést
különösen n hagyma termelők érzik, mert ennek a
közszükségleti 'cikknek az idén 40—50 százaléka
rom alkalmas exportra. A gvenge minőségű áru
érthetően aggasztja a termelőket; attól tartanak,
hogv a sok belföldi fogyasztásra és fölvételre
váró liagvma lenyomja az exportárakat. A termelők reméllek a hagyma belföldi forgalmi zárolását. ezt azonban nem teljesítető a földművelésügyi niiniszer. A makói hagymatermelök nagvválasztmánva legutóbbi illésén elhatározta, bogy
ujabb kérelemmel
fordul a
földművelésügyi
miniszterhez, akitől azt kéri, ha már a belföldi
forgalom zárolásáról nem lehet szó, legalább a
konzervgyárak bagvmaszüksóglcténck fölvásárlását kívánják szabályoztatni cs ellenőrzés alá vétetni.
_ Nyilatkozat. Oláh Sándorné férjétől különválva él, felelősséget érte nem vállalok. Oláh Sándor.
— a természetes 'Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált báztezer megrögzött pzék
rekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél: biztos, onvhe é« "yorsan haló hashajtó. melv számos helegsésnél az emésztést 1avitin és az étvágval fokozza. Kérdezze ineg orvo
=átl

miniszter nagy beszéde
a soproni nyári egyetem
megnyitásán

Budapest,
augusztus 5. A soproni
nyári
egyetem megnyitásán Teleki
M i h á l y gróf földmivelésügyi miniszter is megjelent és n a g y
figyelem közbea beszedet mondott* Üdvözölte
a negyedik évébe lépő nyári egyetemet és örömének adott kifejezést, hogy a nyári egyetem
ezévi előadássorozata mezőgazdasági és állattenyésztési kérdéseket ölel föl. Szólott a maigya® agrárpolitika célkitűzéseiről.
Hangoztatta, hogy egy ú j E u r ó p a küszöbén állunk és
ebben az ú j Európában hatalmas
gazdasági
előnyeinket ki kell használnunk. A továbbiakban arról beszélt, bogy Magyarország gazdasági életének súlypontja a mezőgazdasági termelésen van. A húszas évek kedvezőtlen helyzotéről beszélt, m a j d azt moudotta, hogy a
magyarság
hallatlan
szívóssággal,
kitartó
munkával, törhetetlen bittel, a jövőbe vetett
erős bizalommal elkezdte lerakni
gazdasági
megerősödésének alapjait. Most mezőgazdasági
életünk ú j adottságok előtt áll. K i kell tehát
aknáznunk a most előttünk álló kedvező kilátású gazdasági lehetőségeket miért is mezőgazdasági termelésünk átszorvezését kell ennek megfelelően agrárpolitkánk
legközelebbi
céljául kitűzni. Mezőgazdaságunkat
minden
irányban fejleszteni kell. A r r a kell törekedni,
hogy termeivényünk minőség tekintetében fölvevő piacaink igényét mindenben
kielégítsék.
A kormányzat ennek az érdekében egész erejével, anyagi és erkölcsi támogatásával a magyar gazda segítségére siet. Az agrárpolitikai
célkitűzések eléréséhez szükség van
képzett
közgazdákra. Ezek képzésében elsőrendű szereppel bír a soproni nyári egyetem-

és divatos áru csak

BuscUtél.
Győződjön meg róla!
K l a u z á l - t é r 3.

Könnyebb lefolyású
influenza-járvány Szegeden
(A

Délmagyarország

munkatársától)

Né-

hány nap óta nagymértékű, de k ö n n y ű lefolyású influenza-járvány ütötte föl a fejét Szegeden. Igen sok megbetegedés történt, a magánorvosok rendelői és az OTI-rendclők teljesen megteltek naponta betegekkel. A j á r v á n y
ereje egyelőre nem csökken, lefolyása azonban
olyan k ö n n y ű , hogy a hatóságoknak nem kellett élotboléptetniök a j á r v á n y esetén szajkséges különleges intézkedéseket. Csak a megbetegedések száma h a l a d j a meg némileg a normális számszerűséget, m a g a a betegség és a.unak lefolyása azonban nem baladja meg a változékony, hűvös-meleg időben szokásos tnérteket. Természetesen, a tisztifőorvosi
hivatal
megtett minden szükséges lépést annak esetére, h a mégis nagyobb arányokat öltene a£
szegedi influenzajárvány.

BÉRAUTÓ
megbizható, kényelmes, éjjel-nappali szolgálat mellett megrendelhető v:d:kre is.
CENTRAL GARAGL',

te.e on :

7—35.

SPORT
40 gót a Szeged
Vasárnap

edzési
Egyéb

iavioti

(A Délmagyarórszág munkatársától) A Szeged
A K vasárnap tartotta első nyilvános bemutatkozását a cserepessori pályán. Ebből az alkalomból
9 vezetőség lehozatta Budapestről Gyarmatit, Serfözőt és Kisuczkyt A nagyszámú közönség érdeklődése elsősorban a «vendégeknek» és Mesternek szólt. A közönség megelégedetten hagyta
el a pályát, mert a vasárnap látottak megnyugtatólag hatnak az idényre vonatkozólag. Komoly kritikát az uj egyesület uj játékosairól persze csak az első bajnoki mérkőzés után lehet
mondani.
Annak ellenérc, hogy a Tóth I Tóth II., Széli
- Seper, Ladányi, Bertók—Gyuris, Szokoly, Halasi, Hanti, Kis II. összetételű második garnitúra
jól játszott, nem tudott ellenállni a Góré—Polyák
TT-, Raffai—Gyarmati,
Ilajdu,
Baróti—Bognár,
Kisuczky, Serfőző, Mester, Nagy összeállítású első csapatnak, amely remek akciókkal és ami a
legfontosabb pazar gólokkal 10:1 (4:1) arányban
győzött. A gólokat Serfőző (4), Nagy (2), Kisuczky (2), Mester. Bognár, illetve Szokoly lőtték.
A Szeged AK I és II. csapatának játéka előtt
a SzAK III. együttese az osztályozóra készülődő
Móravárossal meccseit. Eredmény: 3:3 (1:1). A
gólokat Czeglédi (2), Kis IV., illetve Zöldi (2) és
Lehotay III. szerezték.
Mind a két mérkőzést Hesser Tibor edző vezette.
Edzést tarolt vasárnap a KEAC és a Vasutas
la. A Vasutasnál az első garnitúra ellen egy kombinált játszott. Eredniénv: 6:6 volt, A gólokat Székely (4), Papp (2). Cseh (3), Németh (3) lőtték. A játékot Czeglédv vezette. A Vasutas kölyökcsapata
'Algyőn vendégszerepelt vasárnap az
ifjúsági
együttes ellen. .A szegcdi csapat 13:1 aránvban
gvőzött. A szegcdi góllövök: Fáskerti (3) Tóth
(3). Rácz TV. (4), Halasi (3) és Pakó (11-esHől).
A KEAC vasárnap délelőtt kiadós kondicióedtést tartott, dc néhány perces kétkhpusjátékra is
sor került.
Móravárosi kölykök—Klebelshcrgtelepi
kölykök 1:1 (0:0). Vezette: Wittmann I. Góllövők: Ké,
ri; illetve Szabó.
Hódmtzővásárhelv: Jégkunvhő—Munkások 3:3
>"2:1). Góllövök: Lendvai II. (2). Tihanyi, illetve
Biró, Boksa és Fintér.

ÜK

premierjén

a KEHC
és a
fuiballeredmények

Vasutas

is

senyt a szegediek letarolták. A verseny szegedi
vonatkozású eredményei:
Féríiegyes: 1. Dóczi SzVSE, 2. Pataki SzVSE,
Döntő: 3:6, 6:1, 6:1. Férfipáros: 1. Pataki, Dóczi
SzVSE. Vegyes páros: 1. Dóczi, Csapó, 2. Pataki,
Berniczky. Döntő: 6:2, 62. Női egyes: 1. Csapó
KEAC, 2. Tókos SzHTSE. Döntő: 6:1, 4:6, 6:3. Női
páros: 1. Csapó, Tókos, 2. Klazsikné, Petróczy Ki.
TE. Döntő: 6:2, 6:0. — Ifjúsági számok. * Fiu
egyes: 1. Rossmann ÜLTE, 2. Ábrahám 3:6, 6:1,
6:4. Fiu páros: 1. Rossmann,, Hoffmann ULTE, 2.
Sonnenwirth ULTE, Ábrahám KEAC 1:6, 6;3, 7:5

X A Vasutas
zött a ceglédiek
zilahdamérkőzés
dában. A meccs

X Solt és Hajdú kegyelmet kapott. A SzAK—
WMFC mérkőzésén _ amint ismeretes —, a játékvezető megsértése miatt kiállították Hajdút és
Soltot és mindkettőt 2—2 évre tiltották cl a nyilvános szerepléstől. Fellebbezés folytán Solt büntetését 6 hónapra, Hajdúét 1 évre mérsékelték. Az
ügyben most fordulat állott Ke, a miniszteri biztos kegyelmet adott a két játékosnak, akik ezáltal visszanyerték szereplési jogukat.
X Készülődik a e NB. I. osztály . . . A Szeged
—ooo—<
A K-hoz hasonlóan az NB I. osztály több csapata
vizipólóesapala fölényesen győ- is mérkőzést játszott vasárnap. Eredményeik
a
ellen. Vasárnap II. osztályú vi- . kővetkezők: Elektromos—SzBSE 6:1 (4:9), Gamvolt az ujszegedi versenyúszó- I ma—Kiskunhalasi MOVE 8:0 (3:0), Haladás-SzFŰ
keretében a Vasutas II. néhány * 3:0 (2:0), Ujpest-SBTC 2:1 (Itt).

SZÍNHÁZÉ:sMÍA/ESZET
Görlsorozás Vásárhelyen
a szegedi színtársulatnál
Kardoss igazgató nyilatkozata a szegedi szezon előkészületeiről

Hódmezővásárhely, augusztus 4 (Á
Délmagyarország munkatársától) Az elmúlt héten Kardoss színigazgató fölhívása jelent meg a vásárhelyi lapokban.
— Ki akar színésznő, vagy színész lenni! —
kérdezto a hírlapi felhívások cime, amely valósággal láziba hozta a szomszédváros fiatalságát.
A felhívás ugyanis arról szólt, hogy aki tehetséget érez magáiban a szinipályára, jelentkezzék vasárnap a színháznál tartandó görl- és boysorozáson, mert a direktor vásárhelyi szép lányokkal és
jóhangu fiatalemberekkel óhajtja
kiegészíteni
szervezés alatt álló nagy szegedi operett- és prózai társulatát, A felhívásban az ls benne volt,
hogy csak föltűnően szép, énekelni és táncolni
Kevés déli atléta indult a vidéki
tudó leányok és Jómegjelenésü, jóhangu, táncolni
bajnoki versenyen, ezért csapatunk
tudó fiatalemberek jelentkezzenek.
Köztudomásu, hogy Vásárhely a szép lányok
a hatodik helyen végzett
városa, természetes tehát, hoigy vasárnap délelőtt
(A Délmagyarórszág munkatársától)
Vasár- hátul a színházi kiskapunál többen álltak sorban,
nap rendeztek meg Kispesten az országos vidéki várva a görlsorozásra, mint elől a Jegypénztáratlétikai bajnoki versenyt. A küzdelemben déliek
nál — bár nem lehet panasz, vasárnap a jegyis indultak. Ez azt jelenti, hogy nem a teljes csa- pénztár is ostrom alatt állott.
pat állt rajthoz és kizárólag ennek tudható be,
Tizenegy órakor nyilt meg az ajtó a remegő,
hogy az együttes 8 pontot szerzett és a hatodik, szurkoló görl- és boyjelöltek előtt Kardoss igazilletve az utolsó helyen végzett a versenyen.
gató a nézőtéren foglalt helyet és egyenként szóVasárnap Szegeden is volt atlétikai verseny; lította maga elé a lámpalázas jelölteket Előbb a
S Vasutas és az" SzTK atlétái indultak a barát- fiuk vonultak föl. Lehettek valami tlz-tizenöten s
ságos küzdelemben a következő eredményekkel;
amint egymásután előadták produkcióikat, kiderült, hogy az ifjaknál valami nem »stimmel<. Leg100 m. 1. Zsótér Vasutas 11.8, 2. Székely SzTK
többször a hang nem >stimmelt«. Volt pedig köz24.7: 3. Kakuszi Vasutas 24.8, — 400 m.: 1. Tornai
tük jóhangn is, de ezeknek vagy a külsejük volt
11.9, 3. Almási 11.9, 200 m: 1. Zsótér 24. 2, Székely
SzTK 55.8, 2. Berényi Vasutas 56.0, 3. Czeisc Vas- előnytelen, vagy táncolni nem tudtak. Voltak jóképű fess fiatalemberek, ezeknek pedig vagy nem
ut8s 59.4. — 800 m.: T. Kakuszi 2.18, 2. Tornai
volt hangjuk, vagy a zenei hallásukkal volt baj.
SzTK 2.19.8, _ 1500 m.: 1. Szécsi Vasutas 4.47, 2.
Egyszóval, sehogysem jött össze a dolog és igy
Heine 4.49, 3. Ábrahám 5.03, _ 3000 méter: 1. Jutörtént, hogy valamennyi jelölt >nntanglirhnakc
hász Vasutas 10.03, 2. Szécsi 10.12.4, 3. Ábrahám
bizonyult.
10568. _ Magasugrás: 1 .Almási T. Szegedi TK
1.60, 2. Fonyodi SzTK 3. Kakuszi Vasutas 1.55. —
— Na majd a' IeSnyoE — reménykedett a nézőTávolugrás: 1. Almási T. SzTK 6.45, 2. Zsótér téren asszisztáló csekélyszámu b'enfentes. De biVasutas 5.75, 3. Ácsai Vasutas 5.59,
Sulydohás:
zony a leányokkal sem történt különben. Kardoss
igazgató nagyon szigora kritikusnak
bizonyult.
I . Fonyódi 1T. Vasutas 12.25; 2. Fonvodi T. SzTK
II.33. 3. Ácsai Vasutas 9.56. — Diszkosz: 1. Fo- Tiszta kellemes hangot, kifogástalan tánckészsónyódi T. SzTK 33.71, 2. Fonyodi II. SzVSE 32.78, ' get követelt s hiába voltak a formás lábak, a esinosabbnál csinosabb termetek és bájos arcocskák,
3. Acsav Vasutas 30.72. —a bírálat minden esetben eiutasitó volt
—oOo—-1
— Szegedre csak minden tekintetben kifogástalan társulattal lehet menni _ mondotta az igazfl szegediek letarolták
gató és egymásután 'léptette !e« a próbálkozókat,
akiknek' némelyike bizony sirva fakadt a sikertea ktakunfé'eqyházi
lenség miatt.

fenniszbajnokí

versenyt

f A Délmagyarórszág munkatársától) A' Kisfríjfélegvházán megrendezett, és vasárnap beffje®ett fjusági és II. osztályú teniszbajnoki ver-

eríf&csaparrerő JRtefcossaT roierlfttteí i
T^íTOP
MOVÉ-val mérte össze erejét és 101 '(5:0) arányban fölényesen győzött. A gólokat Tary (5), Ber->/
de (3), Tombácz, Benkő, illetve Iván dobták. M
meccset Prágai jól vezette.
X J ó l sikerült az SzTK céllővőversenye. (vasárnap bonyolították le az SzTK országos céllövőversenyét, amelyen a szegcdiek- a várakozásnak megfelelően szerepeltek. Eredmények a következők:
L
és
II.
osztályú
vándordíja*
csapatverseny: 2. Szegedi MOVE 1352, III.—'
IV. osztályú: 2. Sz* MOVE. V — V L osztályú:
1. Sz. Postás 1270. 2. Gulyás KEAC, 4 Csonka Sz.
MOVE, 5. Fiáth SzTK. Kezdők: 1. Faragó SzTK,
— Kapisverseny egyéni: 1. Joó Sz. MOVE 492.
Papp Sz. Postás, 3. Lénárd Sz MOVE. A kifogástalan rendezés Csikós Mihály érdeme.

Már-már ugy látszott, bogy teljes eredménytelenséggel végződik a görlsorozás, amikor egv csinos, szőke fiatal leány libbent a szinpadra. Mindjárt látszott, boffv ennek sikere lesz. És csak-

ugyan kellemes tiszta hangon, bátran énekelt,
azonfelül meglepő tánckészséget árult eL Az igazgató nyomban közölte is vele, hogy szerződtetni
fogja. A személyi adatok kikérdezésénél kiderült,
hogy a vásárhelyi górlsorozás egyetlen alkalmasnak bizonyult gprljelöltje — nem vásárhelyi: Szegedről utazott át Vásárhelyre, hogy színésznő lehessen.
Ezen fölbuzdulva a direktor elhatározta, hogy
rövidesen Szegeden tart »pótsorozást«.
A kísérleti föllépések után beszélgettünk' Kardoss igazgatóval, aki elmondotta, hogy teljes erővel folytatja színtársulatának szervezését és
az
októberben induló szegcdi szezon műsortervének
összeállítását. A direktor egyik fővárosi lapban
megjelent nyilatkozatát, amelyet vasárnap a Délmagyarország is közölt, a kővetkezőkkel egészitetto ki:
— Mindenki meg lehet győződve arról, hogy
minden tekintetben a legkiválóbb társulatfal és
kultúrát jelentő műsorral megyek Szegedre. Amint
már többször kijelentettem és pályázati programomban ifi kifejtettem, kétes értékű agyszüleményeket. magyarán: hülyeségeket nem vagyok hajlandó játszani. Műsorunk nemesitő, nevelő hatású, amellett szórakoztató lesz. Megnyitóelőadásul
ősbemutatót választottam. Egy nagyon tehetséges
fiatal erdélyi Író darabját adom elő B u d a y Dénes kísérőzenéjével.
Megemlítettük az igazgatónak', hogy S z i l á g y i S z a b ó Eszter levelet intézett a Délmagyarország szerkesztőségéhez és azt irja, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy ő a jövő szezonra
is Kardoss Géza társulatához szerződött, mert az
őszi szezontól kezdve három évre a budapesti Magyar Színház tagja.
Az igazgató erre vonatkozólag kijelentette,
hogy nyilatkozatában nem mondotta, mintha Szilágyi Szabó Esztert leszerződtette volna, de Igenis megállapodott vele, hogy amennyiben magyarszínházi elfoglaltsága megengedi, Szegeden is szerepeket vállal és esfénkinl a szeged? színpadon is
föllép. Hozzáfűzte a direktor, hogv prózai társulatát különösen nagy gonddal szervezi meg és
drámai hősnője S á n d o r Izabella, a legnagyobb
reménvekre jogosító drámai színésznő, akiben ff
szakértők' a jövő nagy reménységét látják'.

(n.J

—oOo—
~ Titkos Ilona vendéffszereplé-e Ttódmezős'áfiárhelven. Kardoss Géza Hódmezővásárhelyen állomásozó cscretársulat.a szerdán és csütörtökök
Titkos Hona vendégszerenlését hirdeti. Titkos TTonvadv Sándor ismer! vígjátékában, a -Három
sárkányban* lén fel Hódmezővásárhelyen,
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SZEGEDI OLDALON:
Háztelkek körúton belül 6 és 10 ezer P árban. Adómentes családi ház 2 lakással 00(10
P. Adómentes
családi
ház 3 szobás, fürdőszobás, kertes
Kálváriánál 12.000 P. Bérház jókarban, erős epiilct 7
lakással, •évi 1400 P jövedelemmel kendergvár
n íI 10 500 P.
Bérház
jókarban, 9
lakással,
1500 P jöv.
Uj térnél
15 000 P Szép, cinelrfes
ház 1, 2, és 3
szobás
lakásokkal, viz. villany
van. alsóvárosi zárdánál 16.000 P. Nagv, eme
letes bérház, üzlet. miihely és 5x2 szobás lakással. pincével főúton
30 000 p Családi ház 4
szobás komfortos lakással belvárosban 2?
ezer P. Belvárosi nagv
bérház 4S00 P évi jöv.
52.000 P Belvárosi bérház 7 komfortos lakássnl 5300 P évi jöv 60
ezer P Belvárosi bérház
11 (100 P évi jöv.
130.000 P.
Adómentes
bérház komfortos lakásokkal 7 százalék nettó jöv. 220 000 P Adómentes bérház komTorfortns lakásokkal 8 százalék tiszta jöv 110.000
P. Alkalmi vételek.

jt i

cr n

iunult vasalónő házakba
ajánlkozik
mosni.
1 és nagytakarítást válj fal. Cim özv. Tóth JáTiJyQrCL
< nosné, Csalogány u. .12,
Szcp, kellemes, BútoroÚjszeged.
zott szobát kaphat egyMegbízható,
ügyes szakét úriember Deák Fekácsné ajánlkozik urirenc u. 15.
házban augusztus 15-re
hosszú bizonyítvánnyal
Levelet: Makói jeligére
jzMhelyiitu
a kiadóba kérek.
Magányos
hölgyhöz
Cres szoba fürdőszoba,
jobb mindenes
esetleg
konyliabasziiálattal, újonnan
festve
SZAKÁCSNŐ
modern lakásban kiadó
felvétetik. Schorr OtTisza Lajos körút 42,
tó, Kossuth L. sugár11. emelet 3. Délelőtt 8
ut 5.
-11-ig.

BéuXxrtoouTtt

ÚJSZEGEDEN:
600 n. öles gyümölcsös
háztelck ligetnél 4200 P
4)10 n. öles gyümölcsös
háztelck strandnál 5600
P. 147 n, öles villateick
köves
útnál 4000 P
Családi ház 2 szobás,
előszobás lakással szép
gyümölcsössel
ligclnel
6300 P. Adómentes családi ház, 3 szobás, fürdőszobás strandnál 12
ezer P. Adómentes villaépület 4 szobás, fürdőszobás, szép kerttel,
hídhoz közel 22.000 P.
Adómentes,
enirletes
uri villa 5 szobás, minden komforttal, házmester lakással,
kerttel,
hídhoz közel 28.000 P.
Alkalmi vételek] Nagy
választéki

li

Irodának,
műhelynek,
vagy lakásnak alkalmas emeleti szép udvari
szoba kiadó. Schwarcz
szabónál, Kárász u. 6,
emelet.

Az uj vasúti igazolványba clőirásos

i M p e k . Simoni/inai

készülnek Széchenyi-tér
8 sz. (Korzó Mozival
szemközt.
K1SZOLGALÓNŐT,
felveszünk Süvegh cukrászda, Kelemen u. 7.
Kifutófiú felvételik. _
Klonkai-pék,
Kossuth
l.ajos sugárút 65.
Gépirónő szerény, komoly jelentkezzék délelőtt
9—12-ig
Olasz
ügyvédnél, Tábor u. 7b,
Kocsis, aki már pékiizletben volt. azonnal felvételik.
Wolf-kcnyérgyár. Polgár u. 31.
Keresztény, közdpjsko.
lát végzett leányt ázonnali belépésre
felveszek. Deutsch déligyümölesüzlet, Tisza Lajos
körút 36.
Latinból
javítóvizsgára,
elökészitö jelentkezzen. IV. o. jeligére.

RázIngatlan
Eladó hát és fél hold
örök föld tanyával Alsóközpont mellett Márahalom 573. Érdeklődni lehet Alsóközponton
Sebők Mihálynál.

<ím*vaa

Belga óriás nyulak eladók: tenyészállatok 12
P-töl, süldők 6 P-től,
választási nyulak 2 Ptöl darabja.' Erd.: 'Alsóközpont, Maurer Miklós gazdasági szakértőnél.

flhőNrttfg
Dani
névre
hallgató
farkaskutya megtalálója jelentkezzen Oroszián ii. 8, Ifirlapiroda,
vagy Tisza L. körút 54,
11. emelet, Róth. Jutalomban részesül.
Idős magányos
ember
vagyok. Kvártélyt keresek
városban, vagy
kívül. Vidékre is elmegyek. Barátság jeligére
a kiadóba.
Báró Jósika és Polgár
utcán a Mars térig elvszelt szombaton eív
kék csíkos ponyva. Jutalom ellenéhen
adja
Br. Jósika n. 21 szám
alá. mivel látták az ablakból mikor felvették.

fillérért
mindennap

t

F. M. irodában, Horthy
M. n. 2. (Kiilturpalotá I
nátl.

cserélhet könyvet

a Délmagyarország
Kölcsönkönyvtárában

TŐZSDE
Budapesti terménytőzsde/áriát. A terménytőzsde barátságos volt. Az úárpa Jegyzését az árjegyző bizottság megszüntette. A terményekben nem
fejlődőit ki nagyobb forgalom s igy a mrgállapitoll hivatalos napi jegyzések nem változtak.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok
Angol
font 10.00 10.20, belga frank
.
, dán ko,nna
.
, dinár 7.00—7 90, dollár 314.10350 10, francia frank
, hollandi frt —.—
—.—, cseh-szlovák korona 11,45—11 80. (20 K-nál
nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. U 45
—JÍ.80 (20 K-nál nattvobb címletek kivételével),
kanadai dollár 301—306. lej 3.20—3.40, leva 3.30—
3.60, líra 17.10-17HII (csak 10 lírás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
korona —.—, svéd korona 81.70—82.70, svájci fr.
77.95—78.95.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os lisztvidéki 20.25, 78 kg-os 20.75, 79
kg-os 21.05, 81) kg-os 21.25. Pestvidéki rozs —.—,
sörárpa kiváló 22.00—22.85, takamányápa I. 18.50
— 18.75, zab 2U.80-21.05, tengeri tiszántúli 27.50—

37.75.

i-—^

Bejáróleány 14—15 éves
egész napra étkezdébe
felvétetik. Nemzeti Étkezde, l'árisi-körut 45.

lPROHIRDETESEK
Eladó

alhaíinajLOit.

ELADÓ Párisi Nagy Úruház Rt.
házak,
házhelyek
es fOlúck:

Kedvező
fizetéssel
a nagyállomáshoz közel
2x3 cs 1x2 szobás, emeletes olcsón P 15.500ért. Újszegeden Temesvári útnál 1x3 szobás
adómentes, száraz, magas helyen
levő Igén
szép villa P 12,000-ért.
József Főhcrcegtclepné]
1 x 3 szobás lakással,
fűszer-, ital- és trafiküzlettel sürgősen
igen
olcsón 13.500-ért, 800 n.
öles gyümölcsös telekkel. Szillén s.-utnál 510
n. öles felekkel uj adómentes 1x2 és l x l lakással P 6500-él t Szent
István-térnél 2x2, 1x3,
l x l lakással 1 üzlettel
P 16.000-érl nagy telekkel.
Eladó földek: Felsőközponton 50 hold elsőrendű szántó tanyával
P 59.500-ért. Dorozsmai
Zsombón 18 és fél hold
príma szántó tanyával
P 39.000-ért, Szörcgi tatarkbara düllőben
52
hold és 473 n. öl szántó
50.000-ért.
Eladó olcsó gyümölcsös: 8 hold és 1363 n.
ö! szöllö és gyümölcsös
értékes épületekkel, pincével, présházzal, stb.
felszereléssel Szatymazlioz közel igen olcsón
n. ölenkint 2 pengőért.
Eladó házhely: Újszeged legszebb hclyének egyikén 280 n. öl
telek a főúton, a templomhoz közel P 3500ért.
Zákány utcában
magas helyen levő 96 n.
öl telek szöllővcl beül.
P 2900-ért. Számtalan
más házak, telkek- és
földek
iit
nincsenek
hirdetve, de irodámban
megtudhatók.
Kálvária-léméi
csatoniázol t helyen, ártézi
kotta] és gyümölcsös
fákkal 184 n. öl, minden
elfogadható árért.

Halász

ingatlaniroda, Mdrey u.
12. sz. (Rákóczi-tér;

Zürichi dcvizazárlat. Páris 9.60. London 17.45,
Newyork 110.—, Brüsszel —.—, Milánó 22.20, Amszterdam —.—, Berlin 175.75, Szófia 5.50, Belgrád
10.—, Athén 3.—, Bukarest 2.30.
Budapesti értéktőzsdezárlat. Az érléktőzsdéu
élénkebb üzlet mellett barátságos volt az irányzat. A terein közönsége változatlanul bizakodóan
itclle meg az ország polilikai és gazdasági helyzetet. A kedvező nehézipari részvények iránt a
niagánközönség részéről is fokozódó érdeklődés
mutatkozott és ennek folytán kezdettől zárlatig
egyenletesen emelkedő árakon jöttek létre a kölesek. A bányapiac.röl a Bauxit és Kőszén részvényekben volt nagyobb a kereslet, a cukoripari
részvények közül pedig a Magyar Cukor szilárdult meg jelentékenyen. Számottevő
árjavulást
ért el a Trösf részvény is. A tőzsde barátságos
irányzattal, általában a napi legmagasabb árfolyamok' körül zárt. Zárlati árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 177.5, Kőszén 389.—, Ganz 16.5,
Egyesüli izzó 129.5, Szegedi kenderfonógyár — .
(Yikágöj (rrinénvtöz-dezárlat. Buza alig tartott. Szeptemberre 71 hétnyolcad—75, decemberre
75.5, májusra 75. ötn\ lead fél. Tengeri alig tarlóit. Szepleniberre 59.75, decemberre 55.75, májusI ra 57 háromnyolcad, ttozs tartelt. Szept. 42.75. decemberre 15.25. májusra 18 egynyolcad.

Szeged (Csekonics i s Hiss-utca sareki
NYÁRI

VASÁR:

Női nyári sok n i

—.34

Női műselyem short harisnya

P 1.38

Női öves harsinyatartó

—.94

Női musslin

—.44

zsebkendő

Férfi r ö v i d ú j j ú sport
Férfi

divat

ing

P 2.28

bőröv

—.68

Férfi gyűrhetetlen nyakkendő
Moleskin divat

—.58
P 1.78

retikül

Vászon kötéses fénykép album

—.88

Fém

ironhegyező

—.08

Fém fííszertonua 6 drb

—64

Fayenee szószos

—.28

tál

P 3.88

N ö i fürdődress csinos fáson

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
39680—1910. VI. sz.

Szeged szab. kir. város
törvényhatóságának
központi választmánya azokról, akik a város polgármestere által összeállított országgyűlési képviselőválasztói névjcgyEóktervezetbe mindezideig
felverve nem voltak, azonban választójogosultságukat a központi választmány
megállapította,
jegyzéket készített. ,
Ezt a jegyzéket az 1938. évi X I X . t. c. valamint ennek végrehajtása tárgyában 288.200—1938,
B. M. sz. alatt kiadott belügyminiszteri rendeld
értelmében 1910. évi augusztus hó 5-től, augusztus hó 20-ig bezárólag Szcchenyi-tcr 11. I. em. 17
ajtó «Képviselőválaszlók nyilvántartása* feliratú
helyiségben köszcinlére lettem ki, ahol naponkint
reggel 8 órától déli 12 óráig — vasárnap is —
mindenki megtekintheti és köznapokon délután 2
órától 6 óráig lemásolhatja.
A jegyzék egy példányát megküldöttem a szegedi kir. járásbíróságnak, ahol azt ugyancsak
augusztus bő 5-től augusztus hó 20-ig a hivatalos
órák alatt bárki megtekintheti és arról — a megállapított dijak előzetes lefizetése ellenében —
teljes, vagy részleges másolatot kérhet.
A központi választmány határozatai ellen az
érdekeltek a határozat kézbesítését követő naptól
számított 15 nap alatt, a névjegyzéktervezet ellen
felszólalásra jogosultak
pedig
közszemléretétel
ideje alatt panasszal fordulhatnak a közigazgatási birósághoz. A panaszt a központi választmány
elnökénél kell benyújtani. A panaszokban új okirati bizonyítékok is felhozhatók, időközben történt változásokra azonban a panasz nem alapítható. Minden panasz csak egy személyre vonatkozhatik.
A központi választmány a panaszokat a Kö&
igazgatási birósághoz felterjeszti
Szeged. 1910. julius 30,
Dr. Tóth Béla
h. polgármester.

Csau e heten larí az olcsó uásir
Borítóin

boröndösitóí

Kigyó-utca 4

Nemzeti Takarékossá? és Unió tag
Teher

rellhUl

mélyen

es

strandfásha

leszállított áron kapható

Felelős szerkesztő:

Bártfai

László

—ooo—
Kiadásért felel:

Berey

Géza

főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R t
ügyvezető-igazgatója.
—oOo—
Szerkesztőség: Szeged. Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótula plonos:
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rti
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
körforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14.. telefon: 10-81
Felelős üzemvezető': Ablaka István

