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A horvál emigránsok

a Népszövetségnek Jelentési lesznek

a jugoszláv állapotokról

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Bécsből jelentik: Kossutich Ágoston, néhai Radics István veje, volt miniszter és képviselő,
dr. Kronuljevics
volt államtitkár és dr. Kruppich volt Radics-párti képviselő, akik Jugoszláviából emigráltak, Olaszországon keresztül

szerdán Bécsbe érkeztek. A jugoszláv emigránsok holnap tovább utaznak Genfbe, hogy
a Népszövetség
tanácsánál jelentést
tegyenek
a jugoszláv
állapotokról.
Genfből Londonba
utaznak, hogy akciót indítsanak
Horvátországnak, a jugoszláv
járom felszabadítása
alól.

Megdöbbentő részletek
a csanyteleki hármas gyilkosságról
A szegedi ügyészségre még nem érkezell jelenlés Vincze Gergely sorsáról

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A J
Délmagyarország
beszámolt tegnap arról, hogy •
Csanyteleken a Borsi-féle vendéglőben borzalmas kegyetlenséggel végrehajtott hármas gyilkosság történt. A gyilkos Vincze Gergely, a
hármas gyilkosság elkövetése után hazarohant lakására és azóta — nem tudták megtalálni. A feltevések szerint minden valószínűség szerint öngyilkosságot
követett
el, a
Csanytelekre összpontosított csendőrség kétnapi szakadatlan kutatás ellenére sem tudott
a nyomára bukkanni.
Vincze Gergely este hét óra tájban lépett be
a Borsi-féle kocsmába. Kissé italos is volt és
amikor kirendelt egy félliter bort, majd keresni kezdte a kocsmáros fiatal feleségét, akinek régebb idő óta udvarolt. A kocsmárosné
Vincze kiáltozásaira elő is jött a konyhából. A
legény néhány szavas felelősségrevonás után
előrántotta kését és beledöfte a fiatalasszonyba. Vincze Gergely gépkezelő a vér láttára
valósággal megőrült, mert a földrebukott aszszonyt a kezében lévő késsel ugy összeszurkálta, hogy az pillanatok alatt meghalt. Az
asszony jajkiáltására fiatal 16 éves Teréz huga
rohant elő és vakmerő bátorsággal rávetette
magát nénjének gyilkosára. Vincze hátraugrott, majd a fiatal leányra rohant és őt is
leszúrta késével. Utána a fiatalasszony hatéves Lajos Sándor nevii kisfiát is leszúrta, aki
azonban életben maradt.

A hármas gyilkosság után Vincze Gergely
kirohant az uccára, majd amikor látta, hogy
a szomszédokból többen előrohannak, hazasietett, otthon megmosakodott, majd egy vastag kötelet vette kezébe és végigrohant Csanytelek uccáin. örült futásában senki sem merte
feltartóztatni. Üldözni próbálták, de az éj sötétjében eltűnt a csanyteleki kiserdőben.
Borsi Teréz, a kocsmárosné huga tragikus
körülmények között került az áldozatok közé.
Nyaralni volt nővérénél, hétfőn délben édesanyja táviratozott neki, hogy azonnal utazzon
haza, mert otthon szüksége van reá. Borsi
Teréznek délután hajóval kellett volna Szentesre utaznia. A fiatal leány azonban ugy határozott, hogy csak kedden reggel utazik és
ez az egynapi késedelem életébe került.
A gyilkost szerda estig sem tudták elfogni.
A szegedi ügyészség elnökének intézkedésére
a csongrádi járásbíróság megbizott bírója
szállt ki a helyszínre. Csütörtökön vitéz Nagy
Géza ügyész is kiutazik Csanytelekre, hogy
részt vegyen a nyomozás irányításában. A
Csanytelekre összpontosított csendőrség szerdán átkutatta a csanyteleki erdőséget, lenyomozták a közeli tanyákat és átkutatták a
folyómenti füzeseket is, de minden eredmény
nélkül. Vincze Gergely a csendőrök feltevése
szerint öngyilkos lett, talán belevetette ma-ját
a Tiszába.

II tanyákról és a telepekről
a városba vezető utak építését állami támogatással
sürgeti a kereskedelmi miniszter
II lakosság nem tudja megfizetni a költségek
(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi
évek alatt — mint ismeretes— Szeged körül különböző telepek keletkeztek, amelyeknek mindig az
volt a legnagyobb hiányuk, hogy a várossal nem
a legjobb utakon tudott érintkezni. Ugyanúgy
a tanyavilág is nagy hátrányokat szenved a városba vezető rossz utak miatt. A hatóság azonban
a tanyák és telepek kívánságait mindezideig nem
tudta teljesíteni, mert az utak rendbehozására,
vagy u j utak építésére nem volt fedezet. Most
azután, ebbe a kérdésbe beavatkozott a kereskedelemügyi minisztérium, amely a szükséges utvonalak építésére u j megoldási lehetőséget ajánlott Szegednek.
A minisztérium ugyanis leiratot intézett a városhoz, amelyben rámutat arra a körülményre, hogy
milyeu nagy hátránnyal jár a telepekre és a
tanyákra, hogy a városba vezető utaik az év
nem minden szakában használhatók. Elmondja

egyharmadát

azután a leirat, hogy ennek a kérdésnek megoldását eddig a pénzhiány gátolta, a mai helyzet
azonban parancsolőlag előírja, hogy ezeket az
utakat sürgősen meg kell építeni.
Ezért a miniszter elhatározta, hogy azon a "helyeken, ahol a helyi érdekeltség az 6t érdeklő
közút épitési költségének egyharmadrészét magára
vállalja, a törvényhatóság pedig a lakosság ezen
áldozatkészségét
méltányolva, az épitési költségeknek további egyharmadát vállalja, az igy biztosított kétharmadrész épitési költségekhez a még
szükséges harmadik részt az állam adja.
A miniszter az állami támogatás legelső feltételeként azonban azt szabja meg, hogy az utak
építésére a kezdeményező lépést a helyi érdekeltség és a törvényhatóság együttesen tegye meg.
Felhívja a miniszter a várost arra is, hogy a telepekről és a tanyákról a városba, vagy állomásokra vezető utakat sürgősen irja össze és a
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kimutatást terjessze fel a minisztériumba.
Miután a törvényhatóság közúti alapjának jelenlegi bevételei — mondja tovább
feírat — az
ilykép jelentkező ujabb megterhelésre, valamint
a fenntartási költségek viselésére nem nyújthatnak ujabb erőforrások megnyitása nélkül fedezetet, hajlandó a miniszter az útadót az elkerül'
hetetlen mérvben felemelni.
Hozzájárul a miniszter ahoz, hogy az épitési
költségeket vállalkozói hitel utján biztosítsák, a
polgármesterre pedig az a feladat hárul, hogy a
tanyák, vagy telepek által kivánt építendő útnak
kiépítésére vonatkozó érdekeltségi hozzájárulásokat
szabályozza.
A leirat azzal fejeződik be, hogy a miniszter
azt sem bánja, ha a szükséges utakat több részletben is készítik el, de a közgazdasági helyzet
megkívánná, hogy az összes utak minél előbb
elkészülhessenek. A miniszteri leiratot már Bud
János jegyezte, mint kereskedelmi miniszter.
Érdeklődtünk Fodor Jenő helyettes polgármesternél, igénybeveszi-e a város az állam kilátásba
helyezett útépítési támogatását. Fodor Jenő kijelentette, hogy elsősorban az építendő utvonalakat fogják kijelölni.
— Egészen bizonyos — mondotta a polgármesterhelyettes —, hogy például a Somogyi-telepen
nagyon is szükséges uj ut költségeihez az ottani
lakosság nem tudna hozzájárulni. Három kilométeres ut keltene ide, minden kilométer pedig
28.000 pengőbe kerül. A miniszternek tehát jelentést fogunk tenni, hogy az útalapból mennyi áll
rendelkezésre, ehez hozzáadjuk az állam egyharmad hozzájárulását, a még mindig hiányzó
részt szintén az államtól fogjuk elkérni, miután
a lakosság ezt az összeget nem tudja megfizetni.
— A tanyákon a legsürgősebben a Várostanya
és a bajai müut közötti mintegy két kilométeres
hosszúságú szikes utat kell először megépíteni.
Még a mult évben kértük a kormányt, hogy engedje meg ennek az útnak kölcsönből való megépítését, de választ a mai napig sem kaptunk.
A mai leirat módot ad kölcsön felvételére is és
igy ezt az utat majd megépíthetjük a fenti módon.
Nagyon fontos volna ennek az útnak a kiépitése
azért is, mert itt lehetne felépíteni a villatelepet,
amit ennek az u j útnak segítségével félóra alatt
lehetne elérni autóval a városból, mig most az
ut két és félóráig tart a kisvasuttal.

Uccai harc Berlinben horogkeresztesek és kommunisták
között
Berlin, augusztus 28. A belvárosban az elmúlt éjszaka véres verekedésre került sor a
horogkeresztesek és a kommunisták között.
A horogkeresztesek egyik menete kommunista
csoporttal találkozott. A két tábor között szabályos
uccai harc kezdődött.
Eleinte csak
késekkel verekedtek, később azonban több revolverlövés
is eldördült.
A rendőrség csak
félóráig tartó heves harc után tudta szétválasztani a verekedőket. Az ütközet színhelyén
hat súlyos sebesült maradt.

II Tuka-pörben elutasították
a védelem indítványait
Pozsony, augusztus 28. A Tuka-pör mai tárgyalásán az ügyész indítványozta, hogy Terebessy
elnök zárt tárgyalást
rendeljen el
Stöger Károly mérnök kihallgatásának tartamára. A törvényszék az indítványnak helyt
is adott és elrendelte a tárgyalóterem kiürítését.
Stőger mérnők kihallgatása zárt ajtók mögött déli félegy óráig tartott. Utána a bíróság. a védelem különböző indítványait tárgyalta és valamennyi
indítványt
elutasította.
A tárgyalást holnap reggel folytatják, amikor
újból több tanút hallgatnak ki.

