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íoo.ooo pengő
A budapesti rendőrség bűnügyi nyomozó
osztályának jelentése szerint, Szentiványi-Bilinkievifi Rudolf volt szegedi hírlapíró és két
társa 100.000 pengőt zsarolt össze. Tekintsünk
most el attól az amerikai
gangszterfiknekbe
illő, „zseniálisan" kiagyalt trükktől, amellyel
az a fiatalember megszerezte mindenáron a
fényűző élethez szükséges pénzt: vizsgáljuk
meg ezt az ügyet csak abban a vonatkozásban,
amelyet egy sokszor hangoztatott
jelszóval
kapcsolatban jelent: hogy t. i. nincs pénz.
Amikor az árvíz tönkretette messzi vidékeken a vetéseket és az elhullt, eltemetett kenyérmagvak hiánya kényszerű
drágaságban
mutatkozik meg, amikor az egész országra
nem kis veszedelmet jelent a búzamennyiség
csökkenése, akkor Szegeden alig 36.000 pengőt
lehet csak összeszedni az árvízkárosultak megsegélyezésére. H a fölhívás jön, hogy adj,
amennyit tudsz, de adj a Vöröskeresztnek, akkor Szegeden gsak fillérek gyűlnek össze hoszszú idők gyűjtési eredményeként. H a templomot, iskolát, vagy szegényházat kell építeni,
akkor húszesztendős programmot kell készíteni s kínos számítgatások árán lehet csak beállítani a költségvetésbe bizonyos kicsiny öszszeget. S akkor a láthatatlan porondra lép egy
fiatalember, akit sem iskolai végzettsége, sem
rátermettsége nem predesztinál arra, hogy
közéleti őr vagy purifikátor legyen — némi
ellenszolgáltatás fejében és azon a címen,
hogy „a magánélet és közélet tisztogatását kív á n j a elvégezni": 100.000 pengőt szed össze
nem egészen egy év a l a t t Mert hiszen nemrég
még Szegeden élt saját hibáján kívül olyan
szegényen, hogy filléreket kért kölcsön egy
falat kenyérre, vagy a nélkülözhetetlen Cigarettára. Ennek az ügynek szociális vonatkozása
élesen mutat r á arra, hogy ezt a fiatal, korán
iszákossá vált fiút szerencsétlen természetén
k í v ü l a nyomora tanította meg a bűnre: itt
Szegeden, ahol dolgozni kezdett még mint újságíró és nem m i n t zsaroló — 30—40 pengő
fizetést adtak neki munkahelyein. Ebből nem
tudott megélni, ebből nem lehetett megélni.
Nem lehet ez a bűnére mentség, de ismét jellemző tünet ez! Éppoly jellemző, m i n t a szegedi árvizi és a szegedi Vöröskereszt-gyűjtés
eredménye...
— Nincs pénz, — hangoztatják itt is, ott
is es ennek gyors cáfolataként megjelenik egy
rendőri jelentés, amey szerint egyes vállalatoknak, egyes személyeknek volt arra 100.000
pengőjük, hogy bizonyos ügyeket elhallgattassanak, bizonyos információkat
eltüntessenek,
bizonyos adatokat megvásároljanak. Erre volt
pénz, eyre volt százezer pengő. Egy fiatalember fényűzően akar élni, nem tetszik. neki a
küzdelmes, dolgos napok kemény
munkája:
ravaszul kitervelt manőverek
segítségével
könnyedén, játszva megvámolja, megzsarolja
azokat, akiket lehet- Játszik, utálatos játékot
játszik az emberekkel és önmagával. S nem
kiilönös-e, högy most is éppen azokban a bei-,
kekben pattant ki cz az újabb zsarolási botrány, ahonnan I l y Károlyt, Borbélyt, zsarolókat kiugrasztották. Nem különös-e, hogy éppen ez a Szentiványi-Bilinkievics Rudolf az,
akit a Magyarság kötelékéből még a főmunkatárs, Eiala Ferenö kérésére sem volt hajlandó
elbocsátani a
Magyarság
kiadóhivatalának
(egyik vezetője? Treltina Jenő. TJgvanaz a
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Bossy román követ
elutazott Budapestre

Elutazása előtt tanácskozott Manoilescu külügyminiszter*
rel — Nagy vonásokban már kész a r o m á n - b o l g á r
megállapodás
A román politikasok taktikázása ellenére a Romániával szemben támasztott revíziós igények kielégítse most mór feltartózhatatlanul halad a
megvalósulás felé. C a d e r e román nagykövet
befejezte szófiai tanácskozásait, visszautazott Bit.
karestbe és miután a bolgár—román revíziós kér.
déseket lényegében tisztázták, szerdán Krajovában
megindulhatnak azok a tárgyalások, amelyek hir
szerint már csak formaiak lesznek. A bolgár kormány minden előkészületet megtett Dobrudzsa átvételére. A visszacsatolandó terület közigazgatási
személyzetét már kinevezték. Igy minden postaés vasútállomás, valamint közigazgatási központ
vezetésére megbízást adták valakinek. Szóiiai jelentés szerint a hét végén, szombaton előerláthatólag alá is irják a román—bolgár egyezményt.
A magyar igények kielégítése ügyében Bossy római román követ befejezte bukaresti előkészitő tárgyalásait. A követ megkapta utasításait
kormányától, amelyeknek birtokában — a Voce
d'Itaiia jelentése szerint s z e r d á n , v a g y csü-

t ö r t ö k ö n Budapestre érkezik. a magyar kormány teljesen előkészítette a tárgyalások anyagát.
Londoni jelentés szerint Romániában
egyre
f o k o z ó d i k a f e s z ü l t s é g . Román politikai
körökben most már biztosra veszik, hogy a hét
végén á t a l a k u l a r o m á n k o r m á n y .
A világpolitika közvéleményét a revíziós tárgyalások megindulása mellett most főként az
orosz—török határon történt csapatösszevonások
ügye foglalkoztatja. Ezzel kapcsolatban jelentik
Istanbulból, hogy Papén német nagykövet hoszszabb
megbeszélést
folytatott
Menemend
Z s o g 1 u török külügyi államtitkárra], aki az
üdülő török külügyminisztert helyettesiti.
Az angol—japán viszony feszültsége nem enyhült. Bár Londonban szabadon boesájtották a letartóztatott japán igazgatót, Japánban angolcllenes felvonulásokat és üléseket tartanak, a japán
sajtó pedig a diplomáciai viszonv megszakításával fenyegeti Angliát

Bossu úfban Budapest felé
Bukaresf, augusztus 6. A Stefani-iroda jelenti: B o s s y római román követ, akinek
feladata lesz, hogy Magyarországgal lágvalásokat folytasson, kedden este elutazott Budapestre. Előzően Bossy követ hosszas tanácskozásokat folytatott Manoilescu külügyminisztcrreL

Bécsi lap dhPc a maguar HBvefelésehrOI
és a romái? magatartásról
Bécs, augusztus 6. A Neues Wiener Tagblatt |
hétfői kiadása „No gyógyíthatatlan sebeket"
című vezércikket közöl, amely a többi között a
következőket mondja a magyar-román üggyel
kapcsolatban?
„Csáky gróf müncheni ú t j a után a többi
között a követkzőket mondotta?
— Senkinek sem akarunk
gyógyíthatatlan
sebeket okozni, hanem kívánságunk az, hogy
józan megállapodással
megbízható
barátokat
szerezzünk, nem pedig rosszat akaró ellenségeket teremtsünk
magunknak.
A vezércikk azután így folytatja?
„Az a tény, hogy Hitler Adolf a diadalmas
berlini bevönulás ntán és Mussolini bizalmas
munkatársának, Ciano grófnak
jelenlétében
Münchenben fogadta a magyar minisztereket.
Magyarországnak
a valóságban olyan pőzieiót

biztosított, amely a, szakadékos trianoni időkkel összehasonlítva, amikor Európában
senki
sem mert az összetört kettős monarchia e maradék-állama
irányában
bármilyen
rokonszenvet nyilvánítani,
hihetetlennek tartott fellendülést jelentett. Minden más európai, különösen pedig minden délkeleti állam előtt Magyarország olyan kitüntetésben részesült, amelyet a nemzetnek csupán legjobbjai fogtak fel
teljes terjedelmében.

Trettina Jenő, akinek ismert dolgai hosszú
ideig foglalkoztatták a bíróságokat és a közvéleményt Nem különös-e, hogy ebben a lapban egyre-másra jelentek meg a támadó cikkek egyes vállalatok és személyek ellen s csak
a rendőrségi nyomozás idején derül ki, hogy
miért? Nem azért, mert meggyőződés, vagy
javítani akarás vezeti a tollat, hanem
azért,
mert a kiszemelt áldozat nem fizet, vagy nem
fizet eleget.
H a a rendőrség éber szeme föl nem fedezi
ezt az újabbb visszataszító bűnsorozatot., akkor Rzentivánvi és társai minden
bizonnyal

tovább folytatták volna „tisztogató munkájuk a t " , és egy éven belül talán újabb 100.000,
töhbszázezer pengő zsarolási bevételt vezethettek volna be vaskos noteszükbe. Pénz tehát
van. csak éppen ott nem és akkor nem jön elő,
amikor nem egy megtévedt embernek kell a
száját befogni, hanem sok-sok embernek kell
kenyeret adni. Pénz van és a pénznek vannak
útjai, csak ezeket nz utakat kell tisztává söpörni Olyan tiszte."*' hogy a Pilinkíevíes-féle
zsarolók soha. de soha ne találhassanak olyan
személyt és olyan területet, ahol saját bűnükkel mások bűneit e l h a l l g a t j á k . . .

Azokat a sebeket, amelyeket a vefsaíTTesi
rendszer ütött, végleg meg kell gyógyítani.
K i kívánhatja, hogy újak támadjanak? Azzal
a szellemmel összhangban, amely a tengely
acélos szerkezetét összetartja, itt az igazságnak és a mérsékletnek kell érvényesülnie.
H a az első pillanatban a magyar közvéleménynek talán nem minden része
tanúsít
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olyan politikai valóságérzetet, amely a felelés
kormányszemélyiségeknél megvan, akkor ennek okát a trianoni keserves tapasztalatokban
és azokban az érzelmekben kell keresni, amelyeket a kisdntánt kihívó
politikája
növelt
nagyra.
Egyébként meg lehet érteni, h'ogy Romániában a népszerűtlenség vállalásához, amelyte most a felelős tényezőknek ott maglikat el
kell határozniuk, sokkal
nagyobb
bátorság
szükséges. Érthető azonban a tevíziős államok
türelmetlensége is, ha az áldozatkészség nyilvánítása még mindig várat magára,
Münchenben
és Salzburgban kijelölték a
délkeleteurőpai újjárendezés útját a kis államokkal szemben és arról senki sem térbet le."
tladgeani

Károly

Királynál

Bukarest, augusztus 6. Károly román király
kedden délután másfélórás kihallgatáson fogadta
M a d g e a r u volt minisztert, aki annakidején Maniu nemzeti parasztpártjának vezértitkára volt.
Román politikai körökben a kihallgatásnak nagy
fontosságot tulajdonítanak.

Tendenciózus híresztelés
Mnayarországnoh adott
nemet—olasz tanácsról
Budapest, augusztus 6. 'K Pravda
Című
belgrádi lap vezető helyen közölt római tudósításában azt írja, hogy Németország és
Olaszország azt tanácsolta
volna
Magyarországnak,
hogy mérsékelje követeléseit, különben nem kerülhetne sör békés megegyezésre Magyarország és Románia között. Magyar illetékes helyen kijelentettek a Magyar
Távirati Iroda munkatársénak, hogy ez az információ
teljesen légből kapott
tendenciózus
ferdítés.

il morsestt csata évfordulóját
Ünnepli Románia
Bukarest, augusztus 6. A bukaresti rádió 13
órai román adásában ezeket mondta be:
Augusztus 6. A romén nép egyik legbüszkébb
napja é 8 örök jogainak egyik legfontosabb mérföldköve. 23 éve mutatták meg büszke katonáink,
hogy marsesti mezején megtört minden fenyegetés Marsestiben a románság kimondotta a nemet. Ez a nem azt Jelenti, hogy megtagadunk
minden olyan törekvést, amely jogainkat akarja
megsérteni. A marsesti csata az őrök győzelem
jelképe, azé a győzelemé, amely Moldva kapuinál is megmutatta, hogy a román jogokért a románság kész vérét ontani.

Ahogy a News Chronlcle
elképzeli...
London, augusztus 6. A News Chronlcle diplomáciai tudósítója szerint Románia ellenállása a
német rendezési tervekkel szemben, ha elég erősnek bizonyul, sikerrel járhat. Az angol lap ehhez azt a megjegyzést fűzi, hogy ebben az esetben
Hitler elvesztené első politikai játszmáját. Ilogy
ezt elkerülje, nyilván utasítani fogja Magyarországot és Bulgáriát, hogy függesszék fel Romániával szemebn támasztott követeléseiket.
(Ezután
pedig felébred a News Chronicle diplomáciai tudósítója. Szerk.)

Nyári szabadságra megy
az angol poriaméul
Londön, augusztus 6. Á Reuter Iroda jelenti?
A király kedden este a Buckingham-palotáöan kihallgatáson fogadta Chürcliill miniszterelnököt.
A Reuter,-iroda parlamenti munkatársának
értesülése szerint, az angol parlament augusztus 22-én nyári szabadságra megy. Lehetséges,
"hogy a nyári szünet ntán a. parlament egyIdeig hetenként csak egyszer! tart majd ülést.
A
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A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A
Tisza vízállása augusztus 6-án reggel 7 órakor:
216, hőmérséklete 20 fok Celsius. A levegő hö^nérséklete 18 fok Celsius.

Kész o román—Bolgár megegyezés
Bulgárla az 1913• 'évi határvonalat,
kéri. Ez
két megye, Dolostor, és Caliacra átengedését
jelenti, amihez Románia kisebb-nagyobb módosítással hajlandó hozzájárulni.
A hivatalos
tárgyalások megkezdésére, hír szerint, augusztus 10—12 között bolgár küldöttség érkezik Bukarestbe, amelyet, egyes hírek szerint,
Filov.
miniszterelnök és Bozsilov pénzügyminiszter
más hírek szerint Bozsilov pénzügyminiszter
és a bolgár hadsereg egyik tábornoka vezet.

Bukarest,
augusztus 6. Cadere belgrádi román követ, aki a román kormány részéről a
román-bolgár hivatalos tárgyalások előkészítésével völt megbízva, kedden délután Szófiából jövet visszaérkezett Bukarestbe.
Magával
hozta a bolgár kormány
válaszát.
Jól értesült bukaresti körökben úgy tűdják, hogy a két állam közötti megegyezésnek
ma már nincs legyőzhetetlen
akadálya, Csupán
a részletkérdések megoldása
van még
háttá.

Belgrádi támadás Titalesca es poUHháfa ellen
Belgrád, augusztus 6. A félhivatalos Vreme Tltulescut támadja, hogy a >non possumus* elvére
helyezkedve elutasította minden megegyezés lehetőségét Magyarországgal. Hogy a Balkán-szövetség sem teljesítette hivatását, az is csak Titulescunak és módszereinek köszönhető. Most ismét
felüti fejét Titulesou — folytatja a Vreme — és
egy vonalra helyézkedik Maniuval és Jorgával.

Ezek együtt támadták Délszláviát 1937-ben, ami*
kor barátsági szerződést kötött Bulgáriával. Délsziávia azonban soha sem volt hajlandó elfogadni
a non posumus elvét, hanem a közvetlen realitást
tartotta szem előtt. Ezért nem hajlandó Jugoszlávia olyan lépésekre, amelyek a józan ésszel ellentétben állanak, hanem nyugodtan követi külpolitikai hagyományait

Szigora légvédelmi rendelet Szatmárnémetiben
Szatmárnémeti, augusztus 6. A Budapesti Értesítő jelenti: Szatmárnémeti város vezetősége nj
légvédelmi rendeletet adott ki, amelynek értelmében a város lakossága és a vállalatok vezetői tiz
nap alatt súlyos büntetés terhe mellett kötelesek
a padlásokról eltávolítani a gyúlékony anyagokat, a padlás gerendáit és faaikatrészeit vastagon
bemeszelni, a padozatot 3—3 centiméter vastagság-

ban homokkal bortiani és a feljárónál egy vízzel
telt hordót elhelyezni. Szeptember l-ig minden
olyan tulajdonos, akinek ingatlana szabadon áll,
ugy, hogy a falak minden oldalról látszanak, köteles a falakat a környezet színére átfesteni. Szeptember 15-ig minden háztulajdonos köteles áfaia.
kitani pincéit és nagyobb helyiségeit légvédelmi
óvóhelyekre.

Japán minisztertanács az angliai letartóztatottad miatt
Tokió, augusztus 6. A német távirati iroda jelenti: A japán kormány kedden a miniszterelnök
elnökletével minisztertanácsot tartott. A minisztertanácson M a c s u o k a külügyminiszter tájékoztatta a kormány tagjait az angol hatóságok által letartóztattot japánok ügye miatt előállt helyzetről. A sajtó közlése szerint a miniszterelnök
és Tojo hadügyminiszter hosszabb megbeszélést
tartott.
Japánban egyre nagyobb méreteket öltenek az
angolellenes tüntetések, Tokió város vezetősége
120 japán város képviselőit közös értekezletre
hivta össze, hogy határozzanak az
Angliával
szemben tanúsítandó magatartásról.
Tokió, augusztus 6. A Domei-iroda szerint MaCsouka külügyminiszter kedden tájékoztatta
a
kormány tagjait arról, hogy a japán kormány közölte az angol kormánnyal felfogását a brit birodalomban élő japán állampolgárok letartóztatásával kapcsolatban. Kijelentette még, hogy a japán kormány most megvárja, milyen visszahatása
lesz a lépésnek Angliában és ennek alapján ha- J
tározza majd meg a követendő irányvonalat.

Ne0hoss7«bbifoftáK a Szoviel
es az Ediesüll AUamoH
herfshede'm! szerződéséi
Moszkva, augusztus 6- 'A Német
Távirati
Iroda jelenti: H í r szerint kedden este jegyzékváltással egy évre meghosszabbították* a Szov-

Uöly-y-úm,
Sziriasz mester jóslata szerint, hosszú, sz'ép
'és meleg ősz lesz. Legalább is ezzel vigasztaljuk magunkat a hűvös, őszies nyárért...
Ha tehát a. jóslat, beválik, akkor az alig
néhány hete kialakult, part fürdőidény belenyúlik majd az októberbe is..,
r
A fürdőruhadivat
az idén az emprim'ét
favorizálja.
Különösen a pettyest viselik,
slfandruhákban
pedig a nagyvirágos, kockás és Csíkos a legdivatosabb. A fiatalság
számára ott van a nyár két legszebb színe':
a fehér és a világoskék.
A
napbarnított
bőrhöz n egyszerűen illenek.
r
A fehér és kék fürdőruhák
leginkább
egybeszabottak. Rövid, testhezálló nadrágból és a gyomortól háromszögben fölfelészaladó felsőrészből állanak. Ezek a fürdőruhák egészen különleges anyagból készülnek s tapintásra a gyapjúhoz is, a selyemhez is, de a gumianyaghoz is hasőnlítanakA strandruhák az idén többnyire szoknyásak.
az úauncvczett
J> alleti
na"

jetöroszország és az Egyesült Államok között
1937-ben kötött kereskedelmi szerződést, amely
ismét 40 millió dollárt szab meg az Egyesült
Államokban történő árubeszerzésre.

Spanyolország kOzeli beavaiko
zásávol számol egy olasz lap
Róma, augusztus 6. A z Avenire newyorki
értesülése szerint, a madridi kormány megtiltotta a hazai. és semleges kikötőkben lévő
6panyol hajóknak a kikötök elhagyását. Aá
amerikai tudósító ebből az intézkedésből Spanyolország közeli háborús beavatkozására következtet.

Nem szabad
romlandó élelmiszert küldeni
a tábori csomagokban
I
Budapest, augusztus 6. A postavezérigazgnlóság felhívja az érdekelt
nagyközönség
figyelmét, hogy tábori postacsomagban, a meleg időjárásra való tekintettel, romlandó tartalmú
élelmiszert
(nyers, főtt és sült húst,
friss gyümölcsöt stb.) küldeni nem szabad.

szoknyákat
viselik
leginkább a, hölgyek,
Nagyon csínos és divatos strandryha a következő: Virágos imprlmé anyag, kétrészes
rÖvtd harangos szoknya és ujjatlan,
bubigalléros. Csípőig érő bolérő. A boléró különlegessége és egyben újszerűsége abban áll, hogy — hátul gombolódik. Egyébként. a boléro is harangosan szabott.
A másik strandruha, amit van 'szerencsém bemutatni, szintén nagyon bájos. Tehér-bama-zöld kockás anyagból
készül.
Szabása
teljesen angolos, a szoknyarész
hólokbdfakott, a felsőrész kétoldalt derékban ráncolt. Kis matrózgallérja és rövid,
Kézelőkben végződő újjal vannak. Célszerűsége abban rejlik, hogy a szoknya szélétől. a gallérig egyetlen, hófehér
villámzár
tartja össze, ami által könnyen felvehető.
Az ilyen strandruhákkal
nyugodtan ki
lehet menni, e városon keresztül is a fürdőbe,
vagy klubházba. Este a vizén nagyon elegáns viselet, sőt még á városban is viselhető.

Csekken kézbesítsék ki
a családi segélyekei
Havminciagu

assxonyküidöiiség
feUávtaa polgármester
ax eddigi kifizetések
hátrányait

(A Délmagyarország
munkatársától)
Harftiínctagú
asszonyküldöttség jelent meg ked-1
idcn délelőtt Tóth Béla dr. helyettes polgármester hivatalában. A küldöttség vezetője
arra
kérte a helyettes polgármestert, a város hatóságát, hogy haladéktalanul intézkedjék a csal á d i segélyek
folyósításának
megszervezése
lügyében.
Ismeretes, hogy a bevonultak Családtagjai
s bevönulás idejére családi segélyt kapnak.
A családi segélyre vonatkozó kérelmet a katonai parancsnokságok a bevonulás után azonn a l expediálták a törvényhatóságoknak, amelyek azután a saját hatáskörükben intézkedtek
V családi segélyre való jogosultság megállapítása, illetőleg a segély kiutalása ügyében. Szegeden a népjóléti ügyosztály u t a l j a ki a segélyeket az arra jogosultaknak, akik a jögosultiságot igazoló és az összeget föltüntető irattal
üelentkeznek a népjóléti ügyosztályon.
74z asszonyküldöttség
sírva adta elő, hogy
rr segélyek kiutalása körül a nagy tömeg miatt
Sor legnagyobb Zavarok
mutatkoznak.
Napok
'éta tumultuózus
jelenetek játszódnak
le a hivatalban? száz és száz asszony várakozik reggel hat 'órától a délutáni órákig arra, hogy a
segélyhez jusson. E z igen n a g y károsodást jel e n t r á j u k nézve, mert legnagyobb részük dol-
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csak minőségileg a legjobbak, hanem számbelileg
is az első helyen állnak, holott neki keltett volna
leginkább tudnia, hogy ennek pont az ellenkezője
az igaz.

előii

gozó nő, aki félnapi m u n k a i d ő t és munkabért
vészit azzal, hogy a hivatal előtt órák hosszáig
várakoznia kell. Sem az otthoni
munkákat,
sem a pénzkeresetet jelentő m u n k á k a t
nem
tudják kellően ellátni s így fordulhatott
elő
például az, a m i t az egyik zokogó asszony adott
elő,
hogy kellő felügyelet
nélkül
otthonmaradt
gyermeke vizbefult azalatt, mialatt
ő a segély
kiutalására várakozott
a népjóléti
hivatalban.
Arra kérték a polgármesterhelyettest az asz
szonyküldöttség tagjai, bogy állapítson
meg
bizonyos rendszert, amely szerint a jövőben a
kiutalás történjék. Tóth Béla dr. helyettes polgármester azonnal fölhívta telefonon a népjóléti ügyosztályt és utasította Vicsan
Emil
dr-t, a népjóléti ügyosztály vezetőjét,
bogy
vagy bizonyos csoportok szerint idézzék be a
hivatalba a segélyjögosultakat.
vagy
pedig
Csekken kézbesítsék ki a Családi segély összegét. Ezzel kapcsolatban a küldöttség vezetője
kijelentette, hogy a néhány fillért kitevő postai kézbesítés d í j á t minden jogosult
vállalja,
mert ez a kiadás sokkal kisebb, m i n t az a veszteség, amelyet a félnapokig tartó
várakozás
jelent.

György:

Gamelin, Daladier, Rotschild
a vádlottak padján
A vesztett háború általános kisérő jelensége: Meknéz erődben. Pár héttel ezelőtt Mandel, aki
9 bűnbak keresés. A megvert seregek hazatérése egykori nagy főnökének és állítólagos természeután a megvert ország közvéleményének termé- tes atyjának, Clemenceaunak karrierjét
remélte
szetes ösztöne, haragja, felháborodása, a vádlot- megismételni, aki elvaku'tan bizott a saját démotak padjára idézteti azokat, akiket a háború elni erélyében és abban, hogy az 1939-es francia—
vesztéséért felelőseknek tart. Ezzel a belső per- német háború végén őt fogják a .győzelem atyindítással párhuzamosan fut egy másik büntető ja.-ként ünnepelni, alig sejtette, hogy ő lesz a
eljárás is, amelyet a győző fél indit meg a le- francia történelem egyik legnagyobb perének első
győzött ellen és amelynek célja: adatokat, bizo- és szinte fővádlottja.
nyítékokat szerezni a legyőzött fél háborús bűnösMandellel együtt távozott
Franciaországból,
ségéről és ennek alapján elmarasztalni a világ és ' de időközben Marseillesbe visszaérkezett
Dalaa történelem ítélőszéke előtt.
I dier, volt miniszterelnök és Campinchi, a korzikai
születésű tengerészetügyi miniszter, akik
jelenA francia történelem nem, először veti fel a
háborús bűnösség és felelősségrevonás kérdését. leg egy marseillesi szállodában házi őrizet alatt
állnak. Az eljárást azonban nemcsak ellenük, ha•Hogy ne menjünk túlságosan vissza a múltba, itt
csupán Bazaine tábornoknak, Metz vára átadójá- nem Cot. volt légügyi miniszter, GameHn volt
nak hires hazaárulási bünperére emlékeztetünk, francia főparancsnok ellen is megindították.
amelyet az 1870—71-es francia összeomlás után
A vád alá helyezettek közül Cot Angliába
főleg azért rendertek a francia hatalmon levők, menekült, Gamelin azonban szabadon él dordog
hogy Bazaine személyén keresztül vezessék le a
nei birtokán, ahová a sedáni -betörés után történt
francia népharagot.
elcsapása után visszavonult.
A katonák leginkább Cot fejét követelik, mert
Most hasonló drámai bűnper szinhelye lesz
őt okollak azzal, hoey a francia légihaderő tel
Franciaország. Az új francia rezsim egymás után
gyors ütemben öt különböző rendeletet adott ki e jesen kiépítetlenül és felkészületlenül indult ebbe
a háborúba. Cot, aki a radikális szoeialisla pár!
bflnper lefolytatására megalapítandó francia legfiatal csoportjához tartozott, valóban típusa volt
főbb törvényszékre vonatkozóan. Pár nap múlva
meg is kezdi működését ez a biróság, mégpedig a felelőtlenül szónokoló, ugyanakkor semmit sem
cselekvő harmadik köztársaságbeli
politikusoka kormány székhelyén, Vichyben,
nak. Alig volt vasárnap, hogy valamely francia
városban ne dicsekedett volna, hogy a francia léKik a vádlottak?
gihaderő a legelső a világon, hogy gépei nemHogy kikből fog kikerülni a vádlottak sora,
art egyelőre inkább sejtik, de a pontos lista még
nem ismeretes. Vannak azonban bizonyos támpontok, amelyekből következtetni lehet, kiket fognak felelősségre vonni. A megbukott
politikai
garnitúrából egyelőre csak egy politikus: Georges Mandel van letartóztatásban, a marokkói
SZÉCHENYI MOZI
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Mivel vádolják Daladiert
Daladiernek az ellen a vád ellen kell védekeznie, hogy a hadüzenet mellett volt akkor, amikor
tudta, hogy a szövetséges hadsereg technikailag
is, számbelileg is messze alatta van a német hadigépezetnek. Daladier nemcsak miniszterelnök ba.
nem hosszú éveken át hadügyminiszter is volt. A
németek sohsem tagadták, hogy háború esetén villámháborúra készülnek, amelyet légi
haderejük
és motorizált csapataik
segítségével
akarnak
megnyerni .E villámháborut kipróbáló hadgyakorlatokon ott voltak a francia katonai attasék
is, azonban a francia hadiigvminisztériunjéan nem
sok ügyet vetettek Németországból érkező jelentésekre. sem pedig d e G a u l l e francia ezedesnek a motorizált hadosztály létesítését követelő
előterjesztéseire Daladier mindenné) inkább bizott a Maginot-vonal betnntömegébei
Különösen szemére vetik, hogy
engvel nadjárat kinyithatta volna szemét és meggyőzhette
volna a németek forradalmi stratégiájáról Vádolói szerint bűnös könnyelműség volt részéről &
lengyel hadjárat tapasztalatai
után
elutasitanf
Hitler 1939. október 6-i békeajánlatát. Daladiert
azonban a lengye) hadjárat sem ábrándította kl
a Maginot-vonal áttörhetetlenségébe vetett csökönyös hitéből Ellenfelei hivatkoznak arra hogv
1939 november 39-án az egész országot félrevezette
a kamarában tett ama kijelentésével, hoigy a Maginot-vonalat a szükségnek megfelelően meghosziszabbitották és megerősítették
.Amióta csapataink harcban állnak
mondotta ekkor
a
Maginot-vonal mélységében méginkáhb kibővült.
Ma már nemcsak egy ellenállási vonalról beszélhetünk. hanem egy olyan erődövről, amely az
Északi-tengertől és Jura-hegységig terjed, amely
az ellenállási vonalaknak, a tankakadálvoknak,
betonmüveknek és erődöknek egész sorából áll.
Légi haderőnk, amely folyton nagyobb lesz, biztosítja ennek a légi térségnek a védelmét. Az
erődvonalak mögött nagyszámú csapatokat halmoztunk fel és ezekben a brit és francia katonák
testvériesen egyesültek. E csapatok mozgási képessége révén abban a helyzetben leszünk, hogy
ott álljunk ellen az inváziónak, ahol erre szükség
mutatkozik *
Katonai szempontból természetesen
Gamelin
kihallgatása elé tekintenek a legnagyobb érdeklődéssel. Neki arra a kérdésre kell felelnie, miért
maradt a szövetséges haderő kilenc hónapig a
legteljesebb tétlenségben, ami elsősorban okozta a
francia hadsereg idegbeli ellenállásának felmorzsolódását és ami lehetővé tette, hogy a németek
egészen az Északi-sarkkörön tul Is magukhoz ragadjanak minden kezdeményezést. Csak a háború
első hónapjában rendelt el Gamelin némi aktivitást a Wrandti erdőben, azután egészen május
10-ig befagyasztotta a nyugati frontot és ugy
cselekedett, mintha nem is lett volna háború.

Rotschild báró a fekete iist -n
A nagy dráma főhősein kívül sok mellékszereplő és a francia politikai, gazdasági életnek
olyan mozgató tényezője kerül majd e különbiróság elé. akik nem léptek a nyilvánosság rivaldafényébe. hanem kulisszák mögött bonyolították az
események szálait. Hogy ezek a szinfal mögötti
szereplők kik. errenézve szemléltető példát mutat
az az elsö lista, amely azoknak a nevelt tartalmazza. akik május 10-ike és junius 30-ika között
Franciaországból elmenekültek és akiknek vagyonát a Pétain-rezsim rendelete értelmében elkobozzák, ha felelőssécre vonásuk réliáhól visz-
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sza nem térnek Franciaországba. E listán szerepel többek kőzött a két legnagyobb francia bankár: E d u á r d d e R o t s c h i l d , a
Rotschildr.salád párisi
bankházának
vezetője,
továbbá
Louis D r e y f ii s, a párisi llaute-Finance
egy
másik, nemzetközileg ismert
tagja.
Mindkettő
Franciaország öt leggazdagabb plutokratája közé
tartozik. Az iparvezérek közül a listán szerepel
Louis R o s e n g a r t nutomobilgyáros,
Levit a n, Franciaország legnagyobb
rádiógyárosa,
S o l e n s k i , Franciaország legnagyobb kalapgyárának tulajdonosa és Eduárd J o n a s képviselő, a
legelső francia régiségkereskedő.
Érdekes a listán szereplő közírók névsora is.
Ebben találjuk mindenekelőtt Madame T a b o u i s
nevét, aki a világháború előtti francia diplomácia
két legkimagaslóbb tagjaival, a C a ni b o n-fivérekkel való rokoni kapcsolatai révén az Oeuvre
hasábjain terjesztette a diplomáciai pletykáit,
amelyeket igen sok esetben sajátmaga talált kl.
Ezek között szerepel a magyargyülőletéről hires
André G é r a u d , akit irói álnévé:
Pert ina x
néven jobban ismernek, továbbá Pierre Lazareff,
a Paris Soir kiadója, az ugyancsak magyarfaló
Henri de K e r y l i s , a már megszűnt Epoqtie kiadója, akit de Gaulle tábornok
mozgalmának
amerikai képviseletével bíztak meg, jelenleg Kanadában tartózkodik, hogy a kanadai franciákat
de Gaulle híveiül szerezze meg. Nem hiányzik
a listáról Emilé B o u r é , a legmagyarellenesebb
francia lapnak, az Ordrenek
kiadótulajdonosa,
aki szoros üzleti kapcsolatokban állt a revízió
ellen uszitó bukaresti Universul cimü
lappal,
amelynek kardcsörtető hangját
és
kétkulacsos
politikáját csak a napokban intette le a AVilhelmstrasse félhivatalos szócsöve: a
Börscnzeitung.
A z ismertebb publicisták közül még a francia
kormány félhivatalos lapjának, a Petit Parislennek kiadója, Elie B o i s egészíti ki. Mint ismeretes. Bois, aki már a mult világháború alatt rendelkezésére bocsátotta lapját a Benes-féle propagandának és aki az Ordre mellett leginkább szállt
síkra a kisantantért, ugyancsak közismert volt a
magyarok Iránti ellenszenvéről.
Nem valószínű, hogy a megidézettek közül valamelyik is megjelenjék -a Vichy-i legfőbb tőrvényszék előtt.

árvíz-értekezlet a városházán
(A Délmagyarország
munkatársától)
Seef'dán délelőtt 11 órára árvízi ülést hívott össze
Tukats flándor dr. főispán. A z ülésen az árvízi
munkálatokkal kapcsolatos kérdések kerülnek megvitatásra. Ismeretes Ugyanis, hogy
a tavaszi áradások u t á n megindult lí.íjáépítési
munkálatokat nagyban h á t r á l t a t t a az időközben beállott "csaknem szünetnélküli
esőzés,
amely a n n y i r a átáztatta a talajt, högy az utaki-ól lehetetlen volt a Szállítás az építkezési helyekre. A szomszédos Hódmezővásárhelyről érkezett jelentések szerint, ott fuvarozó szekér
és állat h i á n y a m i a t t is késedelmet szenvedett
az építkezések" megkezdése, most m á r azonban
akadálytalanul folynnk" a szállítási munkálatok'. mert a katonaság elegendő lovat, és kocsit bocsátőtt a hatóságok rendelkezésére. A
Szegedkörnyéki
építkezés megkezdését a ftívaroshiány nem gátolja, itt azonnali intézkedésekkel biztosították a mUnk'a folytonosságát.
Anyagot, megfelelő menyiségben tudott a vá!ros biztosítani: téglát átmeneti b i á n v u t á n a
szömszédos városokban történt vásárlások, valamint. a h'elyi téglagyárak ú t j á n sikerült elegendő
mennyiségben
beszerezni.
Faanyag,
azonkívül mész és az építkezéshez szükséges
egyéb anyagok tekintetében niuCs h á t r á n y b a n
Szeged a többi helyekhez viszonyítva s így
kizárólag a pusztító nyári esőzések jelentettek
bizofiyos mértékű akadályt eddig az építkezési m u n k á l a t o k folytafásában. Az árvizi ülésen' szóbakerülnek azok az intézkedések is.
amelyekkel a k o r m á n y az árvízsüjtotta lakosSágot elveszeit terményeiért kárpótolni igyekszik a különféle vetőmagakciók és eeyébiráryú
sertíségek kanosán.
Az intézkedésekkel
kapcsolatos teendők és « Végrehajtás módozatai, v a l a m i n t az építkezési rúunkálatok meggyorsításának lehetősége képezi az. árvizi ülés
.•megvitatásra kerülő tárgysorozatát.

Harminckétezer pengéké! meg lehelne szüntetni
a méraváresi és alsóvárosi belvíz áradásokat
.

Érdekes felszólalások a városrendezési bizottság ülésén

(A Délmagyarország
munkatársaitól)
Kedden délelőtt fél tizenkét órakor ülést tartott a
városrendezési bizottság Tóth Béla dr. helyettes polgármesteri elnökletével. A z ülésen Breinovics V i l m o s műszaki tanácsos ismertette azt
a javaslatot, amely szerint a M A V A U T 140.000
pengős költséggel garázst épít a t ó k ü s i állomáson s erre a célra területet akar, venni a
várostól. A garázs a régi rókusi v á m h á z helyén épülne, ezt a területet 2000 pengőért adta
el a város és a vámházért 5000 pengő kártérítést fizetett a M A V A U T . A lebontott v á m h á z
a n y a g á t a város fölhasználta egy
alsóvárosi
építkezésnél. A városrendezési bizöttság elfogadta a javaslatot azzal, hogy a szabadon maradó teriiletet a M A V A U T parkíroztassa és az
egészet alacsony kerítéssel vegye körül. A hídról beforduló autóbusz-út szabadonmaradó háromszögét a várög u g y a n ú g y
parkiroztatja,
m i n t a M A V A U T a többi területet.
Kispéter Lőrinci szólalt föl ezután az alsóvárosi és móravárosi vízkárokkal
kapcsolatban. Az idei n y á r i esőzések pótolhatatlan károkat okoztak ezekben a részekben. Ezeknek a
károknnk az az oka, hogy a város az itt lévő
Csatornákat évi
700—800 pengős költséggel

"csalt kitisztítatja, holott egy év alatt 32.000
pengős költséggel egyszer s mindenkorra, meg
lehetne a csatorna-kérdést oldani úgy, hogy a
csatornákat megalapozzák és kiépítik. A város most ú j szivattyút állított be ezeken a helyeken, de ez a szivattyú nem tud
működni,
mert nem víz van Alsóvároson és Móravároson, hanem mély iszap, amelyet nem tud a teljesen átázott és egyébként is rendkívül yizeS
t a l a j beszívni, a. csatornák pedig nem képesek
levezetni. A n u á l feltűnőbb a csatornázási munkálatok elhanyagolása, mert az erre szolgáló
32.000 pengő első helyen v a n beállítva az ínségalap terhére.

Balogh István dr. alsóközponti
plébános
azt kérte, hogy állapítsák meg három évre
visszamenőleg: m i k
voltak a városrendezési
bizottság határozatai, melyek szök, amelyeket
jóváhagyott a miniszter és mennyi ezek közül az, amelyet végrehajtott a mérnöki hivatal. A bizottság elfogadta ezt a javaslatot és
elhatározta, hogy minden
bizottsági
tagnak
megküldi ezt a határozatokat, jóváhagyásokat
és végrehajtásokat
szemléltetően
bemutató
listát

Ötezer penqö I m m ellenében szabadlábra helyezték
a férjgyilkos balástyai földbirtokos asszonyt
(A Déhnagyarofszág
munkatársától)
Érdekes szabadlábra helyezési ügyben döntött nemrégiben a szegedi törvényszék. A törvényszék
vádtanácsa 5000 pengő óvadék ellenében szabadlábra helyezte Tóth Albertné, B a r t u c z A n n a
balástyai jórnódü gazdálkodó
feleségét, aki.
április 15—16 ra virradó éjjel egyetlen késszúrással megölte rabiátus, kötekedő
férjét.
Az
ügyben egyébként az asszony ellen a közeli
napokban készül el a vádirat az ügyészségen
és a férjgyilkossági
bünpört a törvényszéki
szünet u t á n tárgyalja a törvényszék.

„ M e g g v í M a m az

uramat..."

Április 13-án a kora reggeli órákban egy
kisírt szemű, idősebb nő kopogtatott
be a
felsőközpönti rendőrőrszobára. A l i g tudott a
zokogástól szóhoz j u t n i , a m í g a rendőrök megnyugtatták és megkérték, hogy m o n d j a el jövetele Célját. A j ó m ó d ú parasztasszonynak kiuéző nő ekkor elmondotta, hogy Tóth Albertnénak h í v j á k és az egyik balástyai tanyában
lakik.
— Meggyilkoltam az u r a m a t — mondotta
hangos zokogás közepette. A rendőrőrszobán
nem adtak hitelt az asszony szavának, Tóthné
azonban mindjobban erősítette, hogy férje átszúrt. nyakkal fekszik a hálószobában. A z aszszonyt ekkor kocsira tették, és egy lovasjárőr
elkísérte az asszonyt balástyai tanyájukba.
A z egyszérű bútorokkal berendezett kis lakásban megdöbbentő l á t v á n y fogadta az érkezőket. A hálószobában hatalmas vértócsában,
átszúrt nyakkal, élettelenül
feküdt
Tóthné
férje.
A férjgyilkosságról értesítették a szegedi rendőrséget, a. vizsgálóbírót, m a j d
az
asszonyt a szegedi rendőrségre kísérték,

Igy t ö r t é n t . . .
Tóthné a rendőrségen és a vizsgálóbíró
előtt részlétes béismerö vallomást tett. Elmondotta, hogy közötte és férje között napirendeu
voltak a szóváltások és .Veszekedések. A gyilkösság előtti napon férje későn ese, ittasan
ment haza. Szemrehányást tett neki. amire
férje gorombán válaszolt. Azt felélte, högy

az egész családot kiirtja. Tóth Albert több ízben hangoztatta, hogy végez az egész családdal Csak alkalom n y í l j o n rá. Ezek a szavak
a n n y i r a elkeserítették, hogy amikor lefeküdtek az asszony kilopózott a szBbából és a konyhából egy kenyérvágó kést hozott be. Amikofl
észrevette, hogy férje alszik.
halkan feléje közeledett és egyetlen
mozdulattal
alvó
férjének a nyakába döfte a kést,
Á szúrásra férje egy pillanatra fölriadt, a 1&4
azonban elvágta a főütőeret és azonnali
halált. okozott. Gyilkosság u t á n félőrülten futott
ki a 6zobából és gyermekeivel együtt az éjszakát a tanya környékén töltötte. Reggel a z u t i i í
önként jelentkezett a rendőrségen.
— í g y t ö r t é n t . . . ő akart m e g g y i l k o l n i . .
— mondotta Tóthné a vizsgálóbíró előtt.

Ötezer pengő óvadék ellenében
'A vizsgálóbírói kihallgatás u t á n Tóthné aS
ügyészségi fogház lakója lett, ügyvédje azonban szabadlábrahelyczési kérelemmel
fordult
a törvényszék elé. A z asszony ügyvédje 5000
pengő kauciót ajánlott fel és beadványában
megokolta, bogy miért, kétj Tóthnénak a szabadlábra helyezését. Tóthné tekintélyes földingatlannal rendelkezik, erkölcsi és
büntetőjogi szempontból sohasem esett kifogás ellene.
Otthon két ellátatlan gyermeke vau,
akik
anyai gondozásra, szorulnak. A z asszony földbirtokának tekintélyes jövedelme v a n , Tóth'nét. minden szál Szegedhez fűzi és éppen ezért
szökésétől nem kell tartani.
Tóthné szabadlábra helyezési kérelmét mos?
tárgyalta a szegedi törvényszék vádtanácsa és
a kérelmet teljesítette.
Tóthné a védt.anács
szabadlábra helyezési döntése értelmében elhagyta a börtön épületét.
Tóthné most balástyai t a n y á j á n v á r j a , a m í g
a közeli
napokban a vádiratot
kikézbesitik'
hozzá és a törvényszéki szünet befejezése Után
pedig szabadlábon adja eló védekezését a törvényszék előtt a férjgyilkpssággal vádolt balástyai asszony.

Vadvizáradásban fuldoklik
Mórahalom, Csórva és Zákány
Térdigérd vízben kaszálják a takarmányt — Alsótanyán
félpengőre esett az élőborju ára — Mi lesz a p e t r ó l e u m m a l ?
(A Délmagyarórszág

munkatársától)

A la-

nyavilágból naponta árvízokozta panaszokról
érkezik jelentés. A tanyák népe még most
augusztusban is kétségbeesett küzdelmet folytat a Tízzel, amelyből az idén, sajnos, több jutott a földekre, mint emberemlékézet óta bármelyik esztendőben. Az alsóközponti közigazgatáshoz naponta százával futnak be az árvízkárbejelentések" és aktaheggyé nőnek" a bérvények, amelyekben sok-sok magyar fisalád segélykiáltása húzódik meg...
A legkétségbeejtőbb a Helyzet MóraEalIBon, különösen a nagyistváni részen, majd
Csórván és Zákányban, ahol térdig érő vízben
kaszálják a takarmányt; és a talajvízzel
teleszívott falu kis vályogházai egymásntán
dőlnek össze, most, amikor más esztendőkben
ilyenkör már a betakarítás utáni Csönd, megelégedett békesség költözött a tanyai házak
falai közé.. •

Viz, viz m i n d e n ü t t . . .
Ellátogattunk a íalajvízaradással sújtott
Területekre, mindenütt a szomorú pusztulás
képe fogadott. MófaHalmon 310, Csiszár, FeCenCn'é Jójárt Mária háza roskadozik. Az egész
ház nem több, mint 12 méter hosszú, két kis
Szobából és egy konyhából áll. X konyha és az
egyik szoba már bedőlt s a még épen maradt
szobába hurcolkodik most a kis Család. A család itthonlévő tagjai? Csiszár Ferencné és 8
eves kisleánya sírva fogad. A Családfő távol
teljesíti kötelességét s az asszony és a gyermek gyámoltalanul áll a düledező Ház ajtajába®.
— Hét hold bérletünkből

éltünk s most min-

denünk elpusztult, — siránkozott az asszony. —
*A paprika, szőlő viz alatt áll s a
is a viz az úf..,.

házunkban

Beljebb megyünk. A kis Ház épeti tíiafadt
SZöbájában egymásra Halmözott bútorok köbött egy tehén szomorkodik. Az istálló is Öszszeomlott, a legelőkön áll a víz, így Hát a szegény jószág a szobában kapott, szállást. Az aszszöny és a kislány megosztja a jószággal Hajlékát.. amíg a tető még áll a fejük fölött
Éppen ilyen megrendítő, szomorú képet
mutat a szomszédos tanya: Mórahalóm 311.
számú háaZ is. Lázár Istvánná Papp Julianna
tördeli itt kétségbeesetten a kezét, szoknyájába négyéves és háromesztendős két fia kapaszkodik. Á férje távol van s az asszony
egyedül küzd a zárvízzel, a nyomorúsággal.
Tíz hold bérletükből élnek s az idén a tíz holdon alig termett nyolc mázsa rőzs...

És sem-

mi, de semmi más...
A ház még kisebb", mint a szomszédasszonyé, nem dőlt be, mert köröskörül megtámasztották a repedezett, vízzel teljesen átitatott fal a k a t rA kis Család minden nap azzal tőr nyUgovófa, hogy nem tudja, reggel
lesz-e még
födél a fejük
felett?...

És végig, mindenütt' Ugyanez a képi viz,
Víz mindenfelé,

a földeken, a házakban,

a ka-

szálókon és legelőkön. Az egyik kaszálón víz
• alatt. Vágják

a füvet. Szinte hihetetlen és el-

bésefitően szomorú kép... A férfiak térden
felül fölgyúrt nadrágban, Combig érő vízben
kaszálnak. Amikor nagyobb rakás levágott fű
magaslik a víz alatt, szántalpakra, rakják és
úgy hi'jzzák ki szárazabb Helyekre. Akinek
Van nagyobb helye .ahol meg tudja szárítani,
Cdaviszi a vízfői "csöpögő takarmányt, akinek
nincs, az mit lehet mást, otthagyja rothadni.
Van olyan hérlet. amelyen nincs egyetlen talpalatnyi száraz föld sem...
*

Árvízkárosultak
Bzomorú érdekcsségű az a megállapítás,
Kógy a szerencsétlen tanyaiak tulajdonképpen
uein árvízkárosultak. A törvény ugyanis nem
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az élőborju ára 1 pengő 40 filléí volt. 'Az áremelés után néhány nap telt el és megjelent a'
borjúhús kimérését korlátozó rendelet. Az élőállat ára ekkor 1 pengő 40 fillérről

hirtelen 50

fillérre zuhant. Ennek oka. Hogy csak kétszer
egy héten lehet borjút vágni, a takarmány kevés és drága s nem tudják a börjút tartani, tehát kénytelenek eladni. Az a helyzet alakult
ki, Hogy 50 fillérért veszik az élőborju kilóját

ismer mást, mint árvízkárt és az árvízvédelmi
kormánybiztosság márj május 20-áu befejezte
arra vonatkozó tevékenységét, hogy az árvízkárokat összegyűjtse és megállapítsa. Pedig a
mórahalmi, nagyistváni, zákányi és fisorvai,
Hogy milyen drága a takarmány, afelől is
meg a többi pusztuló tanyai házak cs viz alatt
érdeklődtünk és megtudtuk, hogy a széna, lóálló földek tulajdonosai, bérlői árvízkárosulhe? mázsája 17 pengő és 32 pengő a kukoricntak, hiszen a rendkívül nagy csapadék követdara. Az állattenyésztőtől most senki sem kérkeztében felgyülemlett talajvíz tulajdonképdezi, Hogy mennyit fizet rá a borjú tartásra,1
pen az árvfz maradványa. Ha a földeket nem
arra a borjúra, amelyet élősúlyban kilónként
áztatta volna' annyira át a tavaszi árviz s Ha
50—60 fillérért kell eladnia . . .
a levezető Csatornákat nem kellett volna a Tisza rendkívül magas vízállása miatt Hat hétig
Nincs p e t r ó l e u m !
zárvatartani, akkor nem gyűlt volna föl enynyire a talajvíz. Amikor végre megnyitották a Este valóságos egyiptomi sötétség b'ofUl nétöltést és a talajvíz lefolyhatött, akkor jött a hány nap óta a tanyára. A Házakban sem ég*
negyvennapós esős idő és a víz nem apadt, nék apró fények s Ha már villanyvilágítást
hanem egyre emelkedett. A szerencsétlen ta- nem kap az Alsótanya, most legalább" — petrónyaiak tehát 'árvízkárosultak
és a hatóságok leum stnCseu... A minisztérium már gondoslegsürgősebb intézkedésére Van szükség, hogy kodott ugyan ártól, hogy a tanyavilágnak lehelyzetükön mielőbb segítsenek!
gyeit petróleuma, azonban az igénylési ívek
X? otthonmaradt asszonyok, a férfiak tá- nem érkeztek meg. A petróleum is belekerült
vollétében Hozzálátnak, hogy vályogöt verje- hát a közigazgatási útvesztőbe s jelenleg Alsónek s új falakat, istállót, pajtát építsenek. központon az a Helyzet, Hogy van petróleum,
Napestig dolgoznak szakadatlanul, küzdenek, de úgy látszik, senki som igényel belőle...
a könyörtelen, romboló elemmel és bíznak Nem igényelhet, mert igénylési blanketta nincsen.
abban, Hogy ahol legnagyobb a szükség, ott
•
legközelebb a

segíts'ég..,

50 fillérre zuhant
az élőborju ára
Á Tanyavilágban más Hajók is Vannak, de
valamennyi egy kút forrásból, a kegyetlen árvízből táplálkozik. Itt van például a borjú élőállatárának elkesreítő fcuHanása. Ezt az érthetetlen gazdasági tünetet érdekesen magyarázza el egy gazdasági tekintély:
— A takarmány elégtelensége miatt' a borjú
élőállatára éleinte emelkedett. Ekkör a mészárosok azzal a kérelemmel fordultak" az árkormánybiztoshoz, hogy a borjúhúst nem tudják a magas élőállatár miatt a régi áron adni,
mert akkör ráfizetnek. Az érkormánybiztos jog'ösnak látta a mészárosok panaszát, és a borjúhús árát 2 pengő 40 fillérre emelte föl, miután

Meg kell emlékeznünk végűt arról ís, Hogy
most tartották meg Alsóközponton a hagyományos aratóünnepélyt. Az ünnepség nem volt
olyan fényes, mint más esztendőküen, mért a
komoly idők" szelleméhez Híven minden külsőségtől tartózkodtak. Mégis szép és megható
volt az aratóünnep, amelyre a gazdák nagy
számban vonultak föl. Minden résztvevő, férfi,
asszony, leány és gyermek egy-egy szál búzakalászt tartott a kezében s ezt az élő búzamezőt áldotta meg Balogh Tstvan dr. als'óközponti
plébános, aki beszédet is intézett a hívekbe?.
És

a Hivek ajkán

fölhangzott a nemzeti

imaT „Balsofs akit régen tép, hnzz reá víg esz-

tendőt...'' Víg esztendőt, bort, búzát, békéssé*
get... Aminek annyira Hijjával vagyunk ebben a szomorú, árvízzel és egyéb bajokkal teli
1940-ik" esztendőben..«

A német divatbemutató
rendezőségét is meg akarta zsarolni
Bilinkievics-Szentiványi

A r e n d ő r s é g ujabb l e t a r t ó z t a t á s t e s z k ö z ö l t a z s a r o l á s i n y o m o z á s s o r á i g
(A Délmagyarórszág munkatársától) Az a Hatalmas, szinte példa nélkül álló zsarolási botrány,
amelynek
középpontjában
BilinkievicsS z e n t i v á n y i Rudolf nyilas hiriapiró, a Magyarság belső munkatársa áll, korántsem ért véget azzal, hogy a budapesti rendőrség — amint jelentettük —, letartóztatta Szentiványit, valamint
társát, F e k e t e-Sch \v a r c. z Béla közgazdasági
álhirlapirót, másik társát, B ö h m-B a r a b á s
Bélát pedig internálta. A zsarolási botrány egyre
dagad: kedden a budapesti rendőrség örizetbevett
egy másik szélsőjobboldali hírlapírót is, az egyik
nyilas hetilap munkatársát, rajta kivül még két
gyanúsítottat. Szentiványit és társát a rendőrségről már átszállították az ügyészség fogházába,
közben azonban a rendőrségre egymásután érkeznek följelentések azok részéről, akiket Szentiványi
és társai még ákarták zsarolni. Kiderült, hogy á
többi között legutóbb » Tfufigáriá-szállóban rendezett német divatbemutató rendezőségét is meg
akarta, zsarolni SzentiváJiji. akit a Magyarság
szerkesztősége tudósítás irása végett küldött ki
ehhez sz esérnénvheZ. A róssz útra tért fiatal hiriapiró közölte a divatbemutató rendezőségével,
hogv csak 500 pengő ellenében hailandó közzétenni a Magvarságban reklámszerü tudósítást. Kéré-

sét természetesen megtagadták' és az esetet jelenj
tették a budapesti német követségnek i s

Z s a r o l á s Fiala F e r e n c nevében
Szentiványi rengeteg támadó cikket irt a Ma-,
gyarság hasábjain, főként zsidó gyárósók, vállalkozók ellen. Amint kiderült, a cikkek nagy részének hátterében zsarolási manőver állott. Kiderült
azonban az is. hogy ezeknek a támadó rikkeknele
anyagát Bilinkievics rendre megtárgyalta a Magyarságnak zsarolásért már régebben elitélt ki-)
adóhivatali igazgatójával. Ilyen csele, volt ezév.
áprilisában az emlékezetes Vincze-ügy, amelybe teljesen ártatlanul belekeverte Fiala. Ferencet,
a Magyarság főmunkatársát is. Szentiványi megzsarolta Vincze újpesti bőrgyárost, a pénzt azonban nem a saját, hanem Fiala nevében kérte, st
hőrgyáros titkára, a később emiatt internált
Soóky-Tótb Kálmán utján. Amikor a bőrgváros .*
Magvarság szerkésztőségében megkérdezte Fialát. hogy megkapta-e a pénzt, Fiala heves jelenetek között tiltakozott a gvanusitás ellen és Szentiványi elbocsátását kövefelte a lap szerkesztőjétől. Kérését azonban nem teljesilétték közgazdasági érdekből*, mire Fiala levonta a konzekveu-
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ciákat és fölmondott a lapnak, amelynek azóta
is fölmondás alatt levő munkatársa.
Érdekes részlete ennek az ügynek" és
élénk
fényt vet a zsaroló társaság tagjainak lelki világára és zsarolási módszereire, egy másik bőrgyáros, I l i r s c h Jenő ellen elkövetett zsarolás.
A Vincze elleni cikkek nyagát Hirsch szolgáltatta Szentiványinak. A nvilas birlaplró ugyanis,
miután megírta a Hirschtől szerzett adatok "alapján Vincze ellen a cikkeket és megzsarolta a
hörgyárost, visszament Hirsciihez és őt is meg
akarta zsarolni a kompromittáló adatok kiszolgáltatása niiatt,

Szegedi kísérletek
Szegeden talán még nagyobb föltűnést keltett a
hatalmas botránnyá dagadt zsarolási bünügv,
mint Budapesten, vagy az ország egyéb részein,
hiszen Szcntiványi esztendőkön keresztül Szegeden
élt, dolgozott előbb, mint a Szegcdi Napló, majd
mint a Szegedi Uj Nemzedék munkatársa. Tnnen
került Budapestre a Pesti Újság ctmil délutáni
nvllislaphoz, mintegy másfélévvel ezelőtt. Szegedet azonban ekkor sem hanyagolta el, gyakran le'á fogatott ide és -oroszlánkörmeit-, amelyekkel
később súlyos ezreket harácsolt össze, itt kezdte
próbálgatni. Tavaly nyáron megjelent a szabadtéri játékok rendezőségénél és azzal fenyegetőzött. hogy lapjában támadó cikket ir a dómtéri
előadások ellen. Kijelentette, hogv szándékától 611
pencő lefizetése ellenében eláll. A játékok rendezősége azonban nem ijedt meg a fenyegetéstől és
nem volt hajlandó a kért összeget lefizetni. Szentiványi erre eltávozott, a támadó cikkek azonban
pl maradtak. Ezt megelőzően S z i k l a i Jenő. volt
szegedi színigazgató ellen intézett támadásokat a
délutáni nyilas lapban. Sziklai Jenővel abból oz
időből állott összeköttetésben Szentivánvi. amikor a színigazgató előadta Róth György társaságában irott operettiét. Szentivánvi pesti hírlapíró korában, tehát évekkel a bemutató után. Beái
litotf Szegeden Sziklaihoz és nagyobb összeget
kért. föle azzal «z indokolással, liogy ezzel, mint
szerzői tiszteletdíjjal adósa maradt az igazgató.
Sziklai elutasította a nyilvánvalóan zsaroló követelést. mire Szentivánvi támadó cikksorozatot Irt
ellene.

A Manyarsáq
és Fiala nyilatkozata
Az ügv krónikájához tartozik" még. Fogy a Magyarságban tegnap nyilatkozat jelent meg a zsarolási botránnyal kapcsolatban. A lap szerkesztősége közli, hogv Szcnliványit azonnali érvénnvol
elbocsátotta kötelékéből. Az flgüvel kapcsolatba-:
nvilatkozatokat telt közzé a fővárosi lapokban
Fiala Ferenc is és közli, bngv Szentivánvi ellen
még áprilisban följelentést tett a rendőrségen,
amikor kiderült a Vincze-féle zsarolási ügy.
Az ügy fejleményei elé. amelyek ugy játszik,
még ujabb meglepetéseket tartogatnak, érdeklődéssel tekint a közvélemény, amely azt "óhajtfa.
hogv a Szentivánvi és társaihoz hasonló alakok
végre teljesen eltűnjenek a közéletből,

Alkalmi folvaíok
garázdálkodása a havibucsun
( i Délmagyarország
muvlin! áfsától)
Kedden reggel megjelenj a rendőrségen Kiss Kéről y hódmezővásárhelyi vásári árus cs lopás
miatt feljelentést lett ismeretlen tettes ellen.
Panaszában elmondotta, bogy hétfőn
reggel
érkezett
Hód mezővásárhelyről a szegedi bú, e.súra és cukorkaárusító sátrát a Szenlhárnmság-nteálian állította fel. Hétfőn esle mielőtt
sátrát lebontotta volna, az egész, nap összegyűlt. 210 pengőjét pénztárcájába helyezte, a
pénztárpát pedig hátsó zsebébe tette. Amikor
a sátrát már lebontotta, néhány fillér kiadása
i'ett volna még. Hátsőzsebéhcz nyalt, azonban
megdöbbenvo vei In észre, bngv a zsebe, noha
jól emlékezett, bogy begombolta, nyitva volt
és a 210 pengőt tartalmazó pénztárca hiányzott. belőle.
Hasonló följelentést tett a rendőrségen Baráti, Awlrasnc piispökleleí vásári árus is- Barin 111 Andrűsnétól ismeretlen tettes vagy fetfesek" a 20 pengőt- tartalmazó plélidoKozút lopták"
el és nlána tűntek el rejtélyes módon.
A vásári nrnsök' panaszában a rendőrség
sfcéleskörű
nyomozást Indítóit.
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Mérsékelt
felhőátvonulások, több helyen eső,
A hőmérséklet alig változik..
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— Negyedik telefonvonalat kér Alsótanya. Szeged cs Alsótanya közölt jelenleg három telefonvonal van kiépitve. A három vonal a múltban
elegendőnek bizonyult, ujabban azonban nem képes ellátni teljes uiórtékbon az alsótanyai telefonszolgálatot. Városianya és Királyhalom, valamint
Csorvás és Zákány ugyanis telefonközpontot kapott, ujabban több iskolánál is több nyilvános telefonállomást létesítettek, a telefonbérlők száma
is mindinkább szaporodik s igy a három vonal
most már nem elégséges. A bérlök sokszor felóráig várnak a telefonnál, mig megkapják a hívott számot. Ezen az állapoton kiván segiteni
Alsótanya lakossága azzal a kéréssel, hogy minél
előbb épitsék ki Szeged és Alsótanva között a negyedik telefonvonalat, mert bármilyen
clőzékei yen szolgálják ki a tanyai központok és a szegedi központ a feleket, a három vonalon képtelenek ellátni a szolgálatot ugy, hogy az ne hagyjon kívánnivalót hátra.
— Bonczos-utra Makón. Makóról jelentik": Makó város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlésen rótta le háláját vitéz Bonczos "Miklós belügyi
államtitkár iránt. Bécsv polgármester javaslatára
elhatározták, hogy a létesülő uj munkásháztelcpet és a telep elsö utcáját Bonczos Miklós-utcának
keresztelik. A javaslatot általános megértéssel és
helyesléssel fogadták'. A határozatról külön feliratban érlcsitik az államtitkárt.
— Megérkeztek a munkaszolgálatosok. 'A TTI.
közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj 850 embere
megérkezett Cspngrádmegyébc. A zászlóaljból 200
omber Csongrádon. 250 Sövényházán, 400 Kisteleken tcljesit szolgálatot és segítik az árvizokozta károk helyreállítását. A munkaszolgálatosok a jelek szorinl szeptember 27-ig maradnak
Csongrádniegyében.
— Adományok a Vöröskereszt Egylet javára.
A Szegedi Katolikus Nővédö Egyesülethez ujabban a Szegedi Kisdedóvó Jótékony Nöegvesülettől a Vöröskereszt Egylet javára 11.50 P adomány érkezeti, amit az egyesület rendeltetési helyére juttatott.
— Moforkcrékpárhaleset az algyői oszágutou.
Kedden éjszaka súlyos kimenetelű szerencsétlcnség történt az alevői országúton. Fél Jenő 43 éves
algyői gazdálkodó motorkerékpárjával
nckihajtott egv kivilágitatlan pnrasztkocsinak". A szerencsétlenség következtében Fél az árokba zuhant. A
mentők agyrázkódással és sulvos belső sérülésedVei vitték a közkórházba. A szerencsétlenség körülményeinek" a tisztázására az algyői csendőrség megindította a nyomozást
— A fermészelep »Ferene József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött szék
rekedésnél és annak mindenféle káros kövefkezménveinél; biztos, enyhe és cyorsan haló hashajtó. mely számos betegségnél az emésztést javitja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
A Páter-kertben ípitik Tel a: gyömölesaszalót Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jelenlik: A földművelésügyi miniszter most döntő"
a hódmezővásárhelyi gyümölcsaszaló helyéről. A
város erre a célra a Páter-kertet ajánlotta fel. ez.
ellen a Gyümölcstermelők Országos Szövetsége
kifogást emelt. A város a földművelésügyi miniszter döntését kérle az ügyben. A miniszteri döntés
értelmében az aszalót a Páter-kertben épitik föl
Augusztus 18-'án megnyílik" a budapesti Német Ház. Budapestről jelentik: A
*T)eutsche
Volksbotc« legutóbbi számában azt írja, bogy
augusztus 18-án ünnepélyesen megnyílik Budapesten a »Dcutsche ITnus in Budapest*. A házra egv
évig gyűjtötte a lap a pénzt és azl Lcnrlvay-utea
2. szám alatt megnyithatják'. A Német Iláz megnyitását megelőzően, augusztus 11-én TTudason
nagy seregszemlét tart a Volksbund. Az, ünnepségen Basch Ferenc dr. díszszemlét tart cs Beszédet
mond.
— A Nemzeti Munkaközpont hiroí. A Nemzeti
Munknközpont szegedi szervezete a fürészüzemi
és homokrakodó munkások egyik" értekczlcti döntvényére elhatározta, hogy a fokozódó drágaságra
való tekintettel, a munkaadóknál 25 százalékos
drágasági pótlék
megfizetése ügyében
eljár
Ugyancsak" eljár a Nemzeti Munkaközponf arra
nézve is, hogy :• Tisz.apurton dolgozó munkások
számára meutúiszekrenveket helyezzenek el.

— Felavatták Csanádpalotán az Országzászlót.
Csanádpalotáról jelentik: Lélckcmlö ünnepség
keretében avatták föl a csanádpalotai Országzászlót. Az ünnepséget szentmise vezette be és diszfelvonulás zárta be.
Szűcs Györgynek hivják a Kossuth Lajos.
sugárúti villamosgázolás áldozatát. Megírta a
Délmagyarország, hogy egy héttel ezelőtt súlyos
kimenetelű villamosszercncsétlenség
történt a
Kossuth Lajos-sugárut és az Ilona-utca sarkán.
Délben 12 órakor a rókusi állomás felől jövő villamosnak nekihajtott kerékpárral egy 40 év körüli
napszámosnak látszó férfi. A szerencsétlenség
következtében az elgázolt napszámos agyrázkódást és koponyaalapi törést szenvedett. A mentők
életveszélyes állapotban szállították a városi közkórházba. Mivel a szerencsétlenség alkalmával
nem találtak iiála semmiféle igazoló iratot s sérülései miatt kihallgatni nem tudták — személyazonosságát megállapítani nem lehetett. A rendőrség közlekedési osztálya kedden délelőtt megállapította, hogy a szerencsétlenül járt férfit Szűcs
Györgynek hivják, 40 éves kiskundorozsmai lakos.
_ Orvosi hir. Dr. Bach" Imre rendelését újra
megkezdte.
— VASÚTI MERÉNYLET INDIÁBAN 34 HALOTTAL. Londonból jelentik: Borzalmas merényletet követtek el Tndiáltan a kaTkiitta—deeaí vasúti vonalon. A merénylők fölszedték a síneket és
a nagy sebességgel rohanó gyorsvonat fölborult.
Eddig 34 halott és 90 sebesült van. A brit hatóságok semmiféle közlést nem adnak ki a merényletről. Hir szerint a vonaton utazott az angol titkos szolgálat egyik vezetője és ellene készült rt
merénylet. A titkos szolgálat vezetőjének semmi
b a j a nem történt. Másik hir szerint nz alkirály ellen akarták a merényletet elkövetni, az alkirály
azonban az előző vonattal elutazott körútjára.
— A természetes »Ferenc József* kcserilvfí
régóta kitűnően Bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következménveinél: biztos, enyhe és gyorsan haló hashaitó. mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágvat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
Betörő járt egy Szent György-utca! lakásban.. Kedden délelőtt Szalma Ilona. Szent Gvörgyutea 1. szám alatti lakos panaszt tett a rendőrségen, hogy hétfőn este későn ment haza és amikor
a kulcsot a zárba tette, meglepődve vette észre,
hogy az ajtó nyitva van. Rosszat sejtve, lépett
he a szobába. Itt azonban a legnagyobb rend fogadta. Később azonban, amikor a szekrényét kinyitotta, meglepődve vette észre, hogy a szekrényben tartolt pénze, mintegy 70 pengő eltűnt. A'
följelentés után
detektivek mentek ki a Szent
Györigv-utea 1. szám alá, ahol megállapították,
hogv Szalma Ilona lakásába álkulcs segítségével
hatolt he az ismeretlen tettes. A betörő jártas lehetett a lakásban, mert a pénzt nyomban a szek".
rénvheu kereste. Á rendőrség a betörő kézrekeritcsére a nyomozást megindította.
— Szentesről eltűnt a vaj. Szentesről jelentik":
Szentesről eltűnt a vaj. A vajbiányt az ottani tejszövetkezet vezetője azzal magyarázza, hogy máskor is volt kisebb méretű vajhiány aratáskor és
csépléskor, de erre számítottak és tartalékoltak.
Az idén nem lehetett tartalékolni, mert hosszú és
esős volt a tavasz és emiatt kevés a takarmány.
Annak a reményének adott kifejezést az üzem vezetője, liogy a hónap végére sikerül annyi vajat
tartalékolni, hogy a téli hónapokban nem lesz
Szentesnek gondja vajra. Hasonló a helyzet a tejnél is.
Özv. Lakos Sómánc, ugy a maga, mint
gyermekei Erzsi és Piri, valamint veje
Hornyák Imro nevében szomorúan jelenti, hogy férie

LAKOS SOMA

nyug. felsőkereskedelmi isk. tanar
életének 67-ik évében, f. hó 5-én este
csendesen elhunyt.
Gyászolják még testvérei, sógorai és sógornői.
Temetése szerdán 12 órakor a zsidótemető cinterméböl. Külön villamos fel 12-kor
indul a Dugonics-térről.

SPORT

ÜEEMXG7XÍÍ ÖR5ZXÖ
SZERDA, 1940. AUGUSZTUS 7.

X Nem fogadták el a Szeged AK II. nevezését *
Magyar Kupára. Megirtuk, hogy a Szeged AK benevezett a Magyar Kupáért folyó küzdelmekre,
Mint érdekességet megemlítettük, hogy a vezető*
ség nemcsak az első, de a második garnitúrát is
el akarta indítani a Magyar Kupáért. Most azt al
értesülést szereztük, hogy az MLSz a Szeged AK
második csapatának a nevezését, mint nem meg.
flugu»*ius 19.-án Szegeden lesz a v i s s z a v á g ó m é r k ő z é s 14. eziisi é r e m é r i felelőt, nem fogadta el. A szabályok értelmeben
ugyanis egy dijért valamelyik egyesületnek csal
egy csapata játszhat. Ilyen körülmények közötf
(A Délmagyarország munkatársától) Elsőren- vezető között olyan értelmű megállapodás jött csak a Szeged AK I. fog küzdeni a Magyar Kuiffl fontossággal bir minden csapatra, bogy a baj- létre, amely szerint a Szeged. AK legjobb csapata páért.
noki küzdelmekre megfelelően fölkészüljön, ép- vasárnap Budapesten vendégszerepel, augusztus
pen ezért lehetőleg komoly meccseket akar vala- 18-án pedig a WMFC jön Szögiedre és itt méri
MAJOR AKOS áll. eng.
össze erejét a piros-fehérekkel, A
találkozók
mennyi játszani. Ezért szeretett volüa a Szeged a
gyorsíró ós gépíró szakiskolájában
Szolnoki MA V-val mérkőzni és ezért kisérte fi- pont és gólarányra mennek, a győztes 11 ezüst érgyelemmel a Szent István Kupa első fordulójá- met kap. Abban az esetben, ha a két mérkőzés
szeptember hó 1-én kezdődik meg az 1940—41-ei
eredménye egyezik és a gólarány is egyforma, tanév államvizsgával. Előkészít helyesírásból, kenak a mérkőzését, a Kispest—WMFC találkozót.
Mivel az egyik csapatnak föltétlenül ki kellett es- ugy 2x15 perces meghosszabbítás következik. Ha
reskedelmi levelezésből, kiképez gyorsirástanitásnie a küzdelemből, a Szeged vezetősége már ko- a meghosszabbítás sera hoz eredményt, nyomban
ra. Horváth Mihály-utca 3. sz. alatt. Ipartestület.
rábban elhatározta, hogy a kieső együttessel ba- a mérkőzés után sorsolás utján döntik el, melyik
Beiratkozás egész nap.
együttesnek jusson a 11 érem.
rátságos, kétfordulós mérkőzést játszik. Tekintettel arra, hogy a WMFC esett ki 1:2 aránya vereMind a Szeged, mind a WMFC minden költségX A kassaiak helyett a DVSC-t osztották be a
sége következtében, Markovics Szilárd ügyvezető- megtérités nélkül utazik mérkőzésére. Ez azt jeminősitőmérkőzésekre.
A Debreceni VSC — mint
elnök kedden telefonon összeköttetést keresett a
lenti, hogy a budapesti mérkőzés bevétele a
WMFC egyik vezetőjével, Benes Ernővel. A két WMFC-t illeti, a szegedi pedig a piros-fehéreket. jelentettük —, arra való hivatkozással, hogy a
feloszlatott Bocskai helyére elsősorban ö pályázhat, mint debreceni csapat és mert több kék-sárga
játékos hozzákéri igazolását, azt kérte, jogosítsák
fel őt is a minösitömérkőzéseken való szereplésre. Az ügyben most hoztak döntést és a DVSC-t
beosztották a minősítőt játszó csapatok soiába. A
Bocskai öt volt játékosa: Kristóf, Elek, Janzsó,
Vörös és Csókái átlépett a DVSC-be.
X Vitéz Ármány a KEAC-ban? Vitéz Ármány, a SzAK játékosa aláirta a KEAC-hoz szó*
ló igazolólapját. A futballista kiadatása még nincsen elintézve. Értesülésünk szerint Ármány né(A Délmagyarország munkatársától) Jelentette hogy az edzéseket a Vasutas-stadionban augusz- hány játékostársa is az egyetemistákhoz gravitál,
n Délmagyarország, hogy a hivatásos edzők be- tus 25-ig, a pályabérleti szerződés lejártáig tarta Szeged AK vezetősége azonban elzárkózik kiadvánnyal fordultak G i d ó f a l v y Pál dr. mi- ják,
adatásuk elől.
—<>Oo—
niszteri biztoshoz a futballcsapatok heti háromszori edzésének érdekében. A miniszteri
biztos
magáévá tette a javaslatot, de azt hivatalosan
fl Móraváros és a KIK fttllebbezése
nem rendelte eL, hanem az egyesületek belátására
a
kötelező osztályozómérkőzés miatt
bizta annak érvényesítését. Tekintettel arra, hogy
o. háromszori edzésre szükség van és jó hatással
(A Délmagyarország munkatársától) Amikor a
megbízható, kényelmes, éjjel-nappali szötibir a futballisták kondíciójára, a legtöbb klubban
DLASz
döntött a szegedi I. osztály összetétele fögálat mellett megrendelhető vidékre is.
bevezeti ezt a rendszert. Így a Szeged AK is arlött, ugy határozott, hogy a tizenkettedik hedyért
ra az álláspontra helyezkedett, bogy a heti háC E N T R A L G A R A G E , telefon: 17—35.
a két II. osztály két második helyezettje egymásromszori edzésre föltétlenül szükség van. Ezt ansal
osztályözómeccset
játszik
és
a
pont,
gólaránynál könnyebiben megteheti a piros-fehér együttes,
ra menő küzdelem győztese lesz az I. osztály tagX Elhalasztották az NB III. osztály sorsolámért eddig is rendszerint háromszor volt tréning
ja.
A határozat ellen a KTK már benyújtotta felsának idejét. Ugy volt, hogy kedden kisorsolják az
hetenként, Az edzönapokon mindenesetre kisebb
lebbezését és hasonló álláspontra helyezkedett a
NB III. osztály őszi műsorát is. Tekintettel arVáltozást eszközölt a vezetőség, amennyiben ezenMóraviros
is. A két egyesület vezetőségének az a
ra, hogy a III. osztályban a küzdelmek csak szép*
túl nem csütörtökön, banem szerdán lesz kétkavéleménye, hogy ők ét és nem az I. osztályból ki- temberben kezdődnek, a program
kisorsolása
pusjáték. A program szerint kedden és pénteken
egyelőre halasztást szenvedhet.
kondiciógyakorlatokat tartanak a játékosok, csü- esett Munkásokat és Reménységet kellett volna
X Nem jön a Szolnoki MAV Szegedre. Hesser
törtökön pedig masszázsra mennek a gőzfürdőbe. beosztani az L osztályba.
Tibor, a Szeged AK edzője, csapatának a Szol'A Szeged vezetősége erről a határozatáról érte'A föllebbezéssel kapcsolatban illetékes helyen
noki MAV elleni mérkőzéséu szerelte volna megsítette a pályatulajdonos egyesületet, a Vasutast. közölték a Délmagyarország munkatársával, hogy
rendezni jutalomjátékát. A mérkőzés terminusaA piros-fehérek u] tréningrendszere érdekében
annak nem lesz sikere. Tudni kell ugyanis a
szerdán kétkapusjáték lesz. Ebből az alkalomból, szabálynak azt a részét, amely kimondja, hogy az ként augusztus 11-ét, vagy 18-át kérte. A szolnokiak most arról értesítették a vezetőséget, bogy*
éppen ugy, mint vasárnap az első garnitúra, a máI. osztályból kiesett csapat, vagy csapatok, a II.
egyik napon sem áll módjukban lejátszani a barát*
sodikkal játszik azzal a különbséggel, hogy a vi- osztály első, illetve második helyét foglalják el.
ságos
meccset. Éppen ezért a vezetőség másiránydéken lakó futballistákat nem rendelték be az ed- Ebből az következik, bogy az I. osztályból kizésre. Markovics Szilárd ügyvezető-elnök közölte, esett Munkások és Reménység a II. osztályban az ban folytat tárgyalásokat, hogy csapatának komoly ellenfeleket sz?rezzen az előkészületek sohogy miképpen áll fel szerdán a két csapat egy- első két helyen állottak akkor, amikor a visszarán.
más ellen:
tartó határozat megszületett, tehát a Móraváros
I. csapat: Góré — Polyák II., Raffal — Hor- és a KTK előtt.
váth B.. llajdlu, Baróti — Bognár. Solt, Halasi,
Mester, Nagy.
II. csapat: Tóth I. — Tóth II., Széli _ Kovácr
ÉRTESÍTÉS. DEÁK JŐZSES kés és acéláru
Szeged (Csekonícs és Kiss-utca sarok)
TV., Ladányi, Maróti — Kis IV., Szegedi, Lendüzeme Mars-tér 11. számú telepén városi üzletének megnyitásáig már is megkezdte kicsinyVai I., Iíonti, Kis II,
NYÁRI VASAR:
beni késáru árúsitását.
A két csapatba beállított játékosokon kívül a
többiek is tartoznak megjelenni a sporttelepen,
Női fürdődress csinos fáson
P 3.88
Minden igénynek megfelelő zsebkések,
mert a TI. félidőben mindenkinek a szereplésére
háztartási késáru gyártmányok, bárdok és
Női
fürdődress
gumival
átszőtt
P 6.98
sor kerül.
husipari kések készletéről beszerezhetők, szoAz edzőmeccs délután 3 érakor Jcezdödilc a
Női szalma divatkalap
P. 2.43
lid árak mellett igen tisztelt vevőközönség
IVasutas-stadionban. Az ügyvezető-elnök közölte,
részére.
Női filz divat kalap
P. 3.58

Vasárnap Csepelen iáisxik
a Szeged MK a WMFC ellen

Hetenként háromszor tart edzést
a Szeged AK

BÉRAUTÓ

Párisi Nagy Áruház Rf.

Kongna KOTOROK
á l l a n d ó r a k t á r s

Női himzettfejü vászon cipő
X Augusztus 20-ig le kel! játszani a Dél—Észak
Szentkorona Kupameccset. A Szentkorona Kupa
döntőjébe — amint ismeretes —, a Dél és az
Észak együttese került, ügy volt, bogy a meccset
augusztus 11-ével megrendezik Kecskeméten, a játékot azonban elhalasztották. Az MLSz most lőzölte a DLASz-szal, bogy a mérkőzést augusztus
20-ig feltétlenül le kell játszani. A közlésre Vecsernyés Lajos titkár válaszolt; előadta, hogy
megfelelő csapat erre a terminusra nem állna
rendelkezésére, ezért üdvös volna későbbi időpontban megállapítani a döntő idejét. Értesülésünk szerint, nem lehetetlen, hogy a mérkőzést a
Budipesten lebonyolítandó Magyarország—Délszlávia- válogatott találkozó előtt játsszák le.

ifj. H E G E D Ü S

műbútorasztalosnál

Somogyi-utca^ I f
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GÁL FERENCNÉ

Polgári Iskolai tanár Gyors- és Gépiro
Szakiskolája szeptember hó I-én nyilik meg. Beiratkozás hétköznaponkint 10—12 óra között Alföldi,«tca 3. alatt, a bölcsészetkari egyetemi épület közelében.

Nyári nöi sokni
Női műselyem térdharisnya

P 3.98
P —.34

Férfi fürdődress fekete pamut

P 1.38
P 1.28

Férfi fürdődress, szines gyapjú

F 4.98

P 1.48
Gyermek kötött napozó
Gyemek kötött fürdönadrág szines l-es P 1.38
P —64
Légyfogó üvegből
Üveg kancsó 1 literes

P —92

Bőr női erszény

P - 28

Műselyem női táncnadrág

P -.98
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KÖZGAZDASÁG
Együnk házinyulat!
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! örömmel olvastam a Délmngyarország legutóbbi szániában
G.e s z t e l y i N a g y László képviselő ur nyilatkozatát, amelyben arra
buzditja az állattenyésztőket, hogy tenyésszenek házinyulat, mert
a házinyúl minden mennyiségben elhelyezhető exportcikk. fin, mint háziasszony szeretnék a házinyúl tenyésztésének, illetőleg fogyasztásának kérdéséhez hozzászólni, Necsak tenyésszük, hanem
együk a házinyulat, hiszen a házinyúl rendkívül
finom, Ízletes busa a mai hustalan-napos világban valóságos csemege! Miért csak a nyugati és
északi államokban fogyasszák a finom házínyulliust s miért ne fogyasszuk az eddiginél sokkal
nagvobb mértékben itthon?
Amióta nálunk bevezették a hústalan napokat
báziasszonytársaim nagy többsége azt sem tudja, mihez fogjon hustalan-hétfön, vagy marhahuscs-kedden és a többi napokon, amikor nem kap
kedvére való hust. Nekem soha sem fáj emiatt a
fejem hiszen már évek óta esszük a házinyulhust
és nemcsak gyermekeimnek, de férjemnek is kedvenc húsétele. Amikor először csináltam rizscsnvulat, vagy finom, paradicsomos nyulhust, a
férjem el sem akara liinri, hogy nem csirkét
eszik. És milyen zamatos, nagyszerű husctel
a
rántott nyúl, vaüv a tejfölös, galnskás nvulpaprikás! Aki nem kóstolta és bizonyos elavult, babonaszerü idegenkedés miatt nem is akarja megkóstolni. az nem tudja, hogy mit vészit ezzel a
pompás húsétellel.
'A Bélmagyarország cikkéhez csak' őszinte szívből gratulálhatok és háziasszony-társaim érdekében arra kéreni a mélyen tisztelt Főszerkesztő
Urat. világosítsák föl a nvulhus
Ízletességéről
azokal, akik még nein ismerik ezt a finom pecsenvét, mert ha megismerik, akkor a hústalan napok ebériösszeállitása nem lesz többé probléma.
Rs még egyet. Szeretnénk tudni mi. háziasszonyok. hogv miért nem lehet a városban házinyulbust kapni? Miért kell nekünk' hosszas uton, vidéki tenyésztőhöz fordulni, ha házinyulat akarunk szerezni? Miért nem lartja valamelyik kereskedő, akinél azután legalább a hústalan napokon vásárolhatnánk nyulat? Lómészárszéfc van.
miért nincsen nyulhuskcrcskedés?
Soraim közléséért fogadja mélven tisztelt FővzetVesztő Uram hálás köszönetem kifejezését és
marádok a Délmacyarország őszinte hive:
Egy háziasszony (névaláírás)",

TŐZSDE
Budapesti terménytőzsdezártat. A készáru piacon a terménycikkek árai változatlanok maradtak. A különféle termények piacán szilárd volt a
lYiklória borsó és a biborhere irányzata.
Zürichi devizazürlnt. Paris 9.(30, London 17.50,
Newvork 110.—. Berlin 175.75, Milánó 22.20, Szófia 5.50. Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest 2.30.
Budapesti értéktőzsdczárlat.
Az értéktőzsde
forgalma szűk keretek között mozgott s az alapirányzat mindvégig változatlanul barátságos maradt. Az értékek túlnyomó rcszc általában árjavulásl ért cl kisebb nyercségbiztositó eladások nyomán. A piac legkeresettebb értéke nz Urikánv
volt. amely élénk kereslet mellett 5 százalékkal
megjavította árfolyamát. Hasonló volt az üzleti
érdeklődés a Bauxit, Kőszén és Rima részvények
iránt is. mig a cukoripari értékek iránt csökkent
az érdeklődés. A tőzsde barátságos hangulatban
jól tartott irányzattal zárult.
Zárlati
ái folyamok: Magyar Nemzeti Bank 177.5, Kőszén 387.—.
Ganz 16.9. l/zó 127
Szegedi Kender —.—.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tisztvidéki 20.25. 78 kg-os 20.75, 79
kg-os 21.05, 80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs —.—
sörárpa kiváló 22.00—22.85, takamányápa I. 18.50
—18.75, zab 20SC-21.05, tengeri tiszántúli 27.50—
27.75.
valutaárfolyamok.

Angol

font 10.(X) 10.20. belga frank
•.
, dán korona
.
, dinár 7.60—7.90. dollár 314 10—
350 10, francia frank
.——, hollandi frt —
—.—, cseh-szlovák korona 11.45—11.80. (20 K-nál
Nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 1145
Y-.li.80 C20 K-nál nagyobb címletek kivételével).

Négy középiskolát végzett leány jó helyesirás
sal és kézügyességgel,
nyomdai munkára azonnal felvételik. Szeredai
József cégnél. Cscrzy
M. u. 3.
Szabótanonc
felvétetik
Orosz Sándor uri szabónál Széchenyi tér 17
I. e.
hd/tífl/ttáji

Eladó
háztelkeh,
családiházah
és fövedelmczö bérháza!*!
Újszegeden: háztelck hidnál 6000. 8000, 10.000 P.
Családi házak 2 szobás, előszobás, szép kerttel,
viz, villannyal Temcsvári-körutnál 6500 P. 3 szobás lakássa], kerttel templomnál 9000 P. 3 szobás villa, fürdőszobás lakással 12.500 P.
NAGY VALASZTÉK!
ALKALMI VÉTELEK!
Szegedi oldalon: háztelek kőrúton belül, közmüvekkel, 16 méler utcafronttal 10.000 P. Uáztelek
250 n. öles, Boldogasszony-sugárutnál
10.000 P.
Családi ház 2 szobás lakással Vásárhelyi-sugárutnál 6500 P. Családi ház 2 szobás lakással, picce,
raktár, istállóval Pctőfi-sugámtná] 7500 P. Adó
mentes magastőldsztntes ház, 2 lakással, viz.. villannyal. kerttel. Kálváriánál
9500 P.
Emeletes
ház 6 lakással Róknson 11.000 P Adómentes családi ház 3 szobás, fürdőszobás lakással, kerttel
Kálváriánál 12.500 P. Adómentes bérház 5 lakással, viz villannyal, kerttel, 1200 P évi jövedelemmel. Kálváriánál 12000 P. Családi ház, 4 szobás,
hallos, minden komforttal, szép kerttel, fémipariskolánál 28.000 P Nagy. erős bérház 14 lakásai,
7 százalék tiszta jövedelem. Petöfi-sugámt közelében 16.000. Adómentes emeletes bérház, 5 lakással, viz. villany. 6 százalék tiszta jövedelem 20 000
P. Nagy, emeletes bérház, üzletekkel. 2 szobás lakásokkal rókusi templomnál 30.000 P
Belvárosi
bérház fürdőszobás lakásokkal, piacnál, 4800 P
évi jövedelemmel. 52.000 P. Belvárosi bérház komr»rfns lakásokkal. 7 százalék tiszta jövedelemmel
75.000. Belvárosi bérház, Iskolának, inlernátusnak
alkalmas, nagy udvarral. 11 000 P évi jövedelemmel 135.000 P. Adómentes bérház 2 és 3 szobás
komfortos lakásokkal belvároshoz közel £5.000 P
Adómentes belváros, bérház 7 százalék tiszta jövedelemmel 220 000 P
ALKALMI VÉTELEK'

M é z e r n é
F. M ingatlanirodánál, ttlorlhy
palotánál.)

M. U. 2. (Kultúr-

APRÓHIRDETÉSEK.

afizaEmaxotiL

Megbízható, ügyes szakácsné ajanlkozik uriházban augusztus 15-rc
bosszú bizonyítvánnyal
Levelet: Makói jeligére
a kiadóba kérek.
Megbízható tiszta önállóan fözö mindenes bejárónőt felveszek. Szőrme üzlet Feketesas utca 17. sz.

Eladó hat és fel hold
örök föld tanyával Alsóközpont melleit Mórahalora 573. Érdeklődni lehet Alsóközponton
Sebők Mihálynál.

flDflpvaa
Belga óriás nyulak eladók: tenyészállatok 12
P-től, süldők 6 F-töl,
választási nyulak 2 Ptöl darabja. Erd.: Alsóközpont, Maurer Miklós gazdasági szakértőnél.
Perzsa bunda,
keleti
perzsa, ebédlő, sezlonyteritö és összekötő szőnyeg, nöi fehérnemű —
asztalnemű eladó. Püspök u. 12. f. 7.
Belváros
legforgalmasabb helyén
vendéglő
átadó. Jogutódlás jeligére a kiadóba.
Strucc pamut kendőt —
mecyétcre keresek Csala Zrinyi u. 4.

4 szobás lakást novemberre átvennék, esetleg
3 szobás lakásomat elcserélném .Választ augusztus 1 l-ig jeligére a
kiadóhivatalba.
Elegánsan bútorozott —
különbeiáratu szoba —
fiidőszoDu használattal
jutányos áron kiadó. —
Kiss-ulca 1. sz. II. em.

ii
Szeptember 1-re Marstér mellett 2 üzlethelyiség kiadó
külön-külön
is. Szent Gellért u. i.
Emeleten 2 szoba előszobás lakás mellékbe
lyiségekkel november 1
re kiadó. Szivárvány ut
ca 50 sz.

Sioppoltassa
ruháit a
„Budapesti** kézmüszövőnél Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Hágj sörkertte! szemben
Lakásfetötlenítö Vállalat

C l

R

N

irodája, Somogyi utca 10 az
TeL 31-77.

U J CSERÉPTETŐK
készítését, régi cseréptetők javitásat felelősség mellett végzi Németh András tetöfedőmcster, Remény u. 49.
Telefon 19-34.
38
Latin-magyar tanár kitűnő módszerrel kcszit
elő pótvizsgára, dineket Siker jeligére a kiadóba kérek.

E L U D Ó

házak,
házheliiek
és földek:

Kedvező
fizetéssel
a nagyállomáshoz közel
2x3 és 1x2 szobás, emeletes olcsón P 15.500ért. Újszegeden Temesvári útnál 1x3 szobás
adómentes, száraz, magas helyen
levő igen
szép villa P 12,000-ért.
József Főbcrcegtelepnól
1x3
szobás lakással,
fűszer-, ital- és traíiküzlcttel sürgősen
igen
olcsón 13.500-ért, 800 n.
öles gyümölcsös telekkel. Szilien s.-utnál 510
n. öles telekkel uj adómentes 1x2 és l x l lakással P 6500-ért. Szent
István-térnél 2x2, 1x3,
l x l lakással 1 üzlettel
P 16.000-ért nagy telekkel.
Eladó földek: Felsőközponton 50 hold elsőrendű szántó tanvával
P 59.500-ért. Dorozsmai
Zsombón 18 és fél hold
prima szántó tanyával
P 39.000-ért. Szőregi tatarkbara düllőben
52
hold és 473 n. öl szántó
50.000-ért

Hcu. Ingatlan.

Gyümölcsös tészták
Bútorozott szobát keresek 2 személy részére
11 napra Újszegeden.
Ajánlatot Nyaralás jeligére a kiadóba.

» »

Budapesti hivatalos

kanadai dollár 301—308, lej 3.20-3.40, leva 3.Ö0—
3.60, lira 17.40-17.90 (csak 10 lírás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
korona —.—, svéd korona 81.70—82.70. sváici fr.
77.95—78.95.
Csikágói termény tőzsdezártat. Buza alig tartott. Szeptemberre 74 háromnyolcad—egynegyed,
decemberre 75 háromnyolcad—egynegyed, májusra
75.5. Tengeri tartott. Szeptemberre 60 egynyolcad,
decemberre 56, májusra 57.5. Rozs lanyha. Szeptemberre 41,75, decemberre 44.25. májusra 47 egynyolcad.

olcsó gyors ételek Madár Inirénc «Fillcres főzés* tökéletes szakácskönyvében Ara 50 fillér. Kapható* mindenütt.
CSER ESZNYKFA
RÖNKÖKET
veszek minden mennyiségben, Barna Endre
Vasárugyár, Szeged.
Nagyon szcp hálószoba
eladó. Baross Gáborutca 3a. földszint.

Eladó olcsó gyümölcsös: 8 hold és Í363 n.
ö! szöllő és gyümölcsös
értékes épületekkel, pincével. présházzal, stb.
felszereléssel Szatymazhoz közel igen olcsón
n. ölenkint 2 pengőért
Eladó házhely: Újszeged legszebb helyének egyikén 280 n. öl
telek a főúton, a templomhoz közel P Ü500ért.
Zákány
utcában
magas helyen levő 96 n.
öl telek szöllővel beül.
P 2900-ért Számtalan
más házak, telkek és
földek
itt
nincsenek
hirdetve, de irodámban
megtudhatók.
Kálvária-térnél
csa<
tornázott helyen, artézi
kúttal cs gyümölcsök
fákkal 184 n. öl. minden
elfogadható árért.

H a l á s z
ingatlaniroda, Mérey U.
12. sz. (Rákóczi-tér)

Dália" virágüzlet
Mércy-ulca 6a sz. alól Á T H E L Y E Z V E
KÁRÁSZ-UTCA 8. sz. alá.
Kirakata a Kárász-utca láványossága!
mm. .-
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Felelős szerkesztő;

Bártfal

László

—ooo—
Kiadásért felel:

Berey

Géza

főszerkesztő,
Perfekt fodrász kisaszszonv azonnal beléphet. a Délmagyarország flirlap- és Nyomdavállalat Rt.
T legyes Kálvária ulca
ügyvezető-igazgatója.
26.
—ooo—
Szerkesztőség: Szeged, Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
A Rudolf-tér 6. sz. a. házban kisvasúti megállóKiadótulajdonos:
nál dr. Széchenyi István kir. közjegyző 3 szobás
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R t
volt irodája kiadó é.s aZonnal elfoglalható. AlkalNyomatott: ABLAKA GYÖRGY
körforgógópén
mas ügyvédi irodának vagy kereskedelmi vállaSzeged, Kálvária-utca 14.. telefon: 10-84.
lali irodának is. Bővebbet a házmesternél.
Felelős üzemvezető: Ablaka István.

Kiadó irodahelyiség

