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teztago^ vezetők Kihágásairól, amelyeket akta-
frerüen igazoltak és így nem lehet letagadni. 
A legelemibb dolog, amit meg lehet tőlük ki-
l'ánni, hogy a magánéletben ne mutassanak 
Embertársaiknak megvetésre méltó példát. El-
várom, hogy vezetőembert, aki annyira meg-
feledkezik magáról, szigorúbban büntessék. 

— Májustól már nem lehetett kétségem ab-
ban, hogy 

Rohm becsvágyó tervekkel fog-
lalkozik, 

amelyek megvalósulása talán sulvos megráz-
kódtatáshoz vezetett volna. Annak, hogy még 
az utolsó hónapokban is haboztam a végső el-
határozással, okom volt. Még mindig remél-
tem, hogy megkímélhetem a mozgalmat egy 
ilyen tisztázás szégyenétől. Május végén egyre 
aggasztóbb tényeket hoztak napvilágra. Elvi-
selhetetlen volt az az élet, amelyet Röhm és 
vele együtt egy bizonyos kör folytatni kezdett. 
Nemcsak az volt borzasztó, hogy Röhm maga 
és a vele tartók köre, megszegték a tisztesség 
minden törvényét, hanem még rosszabb volt az, 
hogy ez a méreg egyre szélesebb körökre szi-
várgott át. A rohamosztagos szervezetben las-
san-

iassan olyan szekta kezdett kifejlődni. 

amelyben már benne volt nemcsak egy egész-
séges nép normális felfogása, hanem az állam 
biztonsága ellen irányuló összeesküvés magva 
is. A vizsgálat azzal az ijesztő eredménnyel 
járt, hogy előléptettek rohamosztagos állások-
ra embereket pusztán azért, mert ezeknek a 
különös hajlamuaknak körébe tartoztak. Pa-
rancsoltam, hogy ez ellen lépjenek fel, elmé-
letben teljesítették, tényleg azonban szabotál-
ták. Röhm törzskari főnök anélkül, hogy csak 
sejtelmem is lett volna, szélhámosok közvetíté-
sével 

érintkezésbe lépett Schleicher tá-
bornokkal. 

Schleicher tábornok képviselte azt az állás-
pontot, hogy a mai német rendszer tarthatat-
lan, hogy az egyedüli alkalmas férfi Röhm 
törzskari főnök és Papén eltávolítandó, Schlei-
cher hajlandó az alkancellári iszt«éget vállalni. 

— Tervszerűen meg kellett teremteni 

a második forradalom 

kitörésére szükséges lélektani feltételeket. 
Röhmnek azzal a hazugsággal, hogy a roham-
osztagosoknak szociális segítséget kell nyúj-
tani, 

sikerült 12 millió márkát szerezni, 

és hojgy a döntő csapást kíméletlenül tudja vég-
rehajtani, csak erre a célra szolgáló 

terrorcsapatokat alakítottak „törzs-
őrség" elnevezéssel. 

— Julius elején mégegyszer magamnoz ké-
rettem Röhmöt és majdnem 5 óra hosszat tár-
gyaltunk. Lelkére beszéltem, hogy szálljon 
izembe ezzel az őrültséggel ,nehogy a dolgok 
nlakulása katasztrófára vezessen. Ez nem ve-
íetett eredményre, el kellett határoznom a 
gyökeres leszámolást. 

Hitler beszéde után 

a horogkeresztes birodalmi gyűlés elfogadta 
Frick határozati javaslatát, amely helyesli a 
birodalmi kormány nyilatkozatát és köszönetet 
mond Hitlernek, amiért megmentette a hazát 
a polgárháborútól és a káosztól. 

A külföldi újságírók válasza 
Göbbelsnek 

Ma délelőtt 11 órakor a külföldi ujságirók szin-
dikátusa ülésre gyűlt egybe, hogy állást foglal-
jon Göbbels támadásával szemben. Különböző 
javaslatokat terjesztettek be a külföldi sajtó vá-
1 a szaképen mi végül öt szavazat ellenében a 
közgyűlés a következő határozatot állapította 
meg: 

„A külföldi sajtó berlini egyesülteiének rend-
kívüli közgyűlése, amelyet azért hívtak egybe, 
hogy Göbbels birodalmi propagandaminiszter ur 
julius 10-iki rádióbeszédével szemben állást fog-
laljon, megállapítja, hogy erre a beszédre a fe-
leletet már memdía a vilAe közvéleménye." 
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5000 mázsa búzát értékesítettek 
eddig Szegeden 

az irányárnál 40 tillérrel magasabban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A leg-
utóbbi kormányrendelet alapján — minit ismere-
tes — pár nappal ezelőtt megállapították a buza 
irányárait. Szegeden is megjelentek a hivatalos 
plakátok, amelyek tudtára adják a gazdáknak, 
hogy Szegeden és környékén a buza irányárát 
14 pengő 60 fillérben szabátk meg. 

Amióta a buza irányára nyilvánosságra került, 
élénkebb kereslet indult meg az ujbuza iránt. A 
búzaeladásokról Aáler Hezső az alábbiakat 
mondotta a Délmagyarország munkatársámk: 

— Az uj gabona még csak kisebb tételekben 
került eladásra Szegeden, mert a gazdák jó-
része még a osépléssel van elfoglalva. Szege-
den és közvetlen környékéin kedd óta — ami-
kor az irányárat életbelépfcették — hozzávető-
legesen 4000—-5000 métermázsa búzát és nagy-
mennyiségű rozsot ériénsitettek. Az ujbuza 

legutóbb 15 pengőért került eladásra Szege-
den, ez negyven fillérrel több, mint a minimali-
zált ár. Ez a körülmény arra mutat, hoigy a 
minimalizálás Szegeden elvesztette jelentőségét. 
mert a minimalizált ár helyett, a kínálat és a 
kereslet törvénye lépett életbe. A megállapított 
áron félül szabad alku tárgya a gabona. 

Szegeden különiben még csak kevés áru van, 
egyrészt ¡mivel gyenge a termés, másrészt a saz-
dák nem sietnek az eladással. 

A Szieg;den értékesített újbúzának sikértar-
talma átlag elég jó, de mégsem váltak be azok 
a remények, amelyeket pár héttel ezelőtt a buza 
minőségéhez fűzitek. A legutóbbi esőzés követ-
keztében a buza szemek elvesztették színüket és 
a fajsúly is romlott valamivel. Mindamellett pa-
naszra nincsen ok, Kert az ujbuza faisulva ál-
talában eléri a 80 kilogramot. 

SZEGED ADÓJA 
Ju!rus elsejéig 3 millió 200 ezer pengő adót fizettek be, 65 ezer 
pengővel kevesebbet, mint tavaly — „A szegedi adózók erejü-

kön felül teljesítették az adófizetéseket" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Fél-
évenkint készül statisztika az adóbevételről. Az 
elmúlt hat hónap alatt az adófizetések szem-
pontjából meglehetős kedvezőnek mondható, 
mert a városi adóhivatalban szerzett informá-
ciónk szerint az év elejétől julius l- ig nem ke-
vesebb, mint 3,200.000 pengő adót fizettek be. 
Ebből együttesen kezelt adók összege 2,600.000 
pengő, hatvanezer pengő pedig az egyéb adók-
ra esik. Érdeklődésünkre dr. H a m m e r Fidél 
tb tanácsnok, a városi adóhivatal vezetője az 
adóbefizetésekről a következőket mondotta: 

— Az első félévben meglehetős kedvező ké-
pet mutat Szegeden az adófizetés, a befolyt adó 
megközeleti azt az összeget, amit előiránvoz-
tunk. Ez meglehetős sokat jelent, mert a leg-
több helyen a vártaknál ióval kevesebb volt az 
adóbevétel. Ha az első hat hónap adó-
bevételét összehasonlítiuk a tavalyi befizeté-
sekkel, konstatálható, hogv 1933-ban. az első 
félév alatt 65.000 pengővel több adó folyt be 
Szegeden. Csökkenés azért mégsincs az idén, 
mert hiszen 1934-ben körülbelül ugyanennyi-
vel kevesebb adót vetettünk ki. Legnagvobb 
csökkenés a házadóbevételnél mutatkozik, vi-
szont ennél az adónemnél kevesebb az előirás 
is. Az első félév adóbevételével tehát meg kell 
elégedni, mert a 3,200.000 pengős bevétel arra 
mutat, hogv a szegedi adózók, a nehéz viszo-
nyok ellenére is. szinte erejükön felül teljesí-
tették adófizetési kötelezettségüket. A második 
félév általában még eredményesebb szokott 
lenni, a gazdaadósok rendszerint a cséolési 
munka befejezése után szokták kiegyenlíteni 
hátralékaikat és pz első félév eredménvéből kö-
vetkeztetve, remélni lehet, hogv második fél-
év is teliesen kielégítő lesz az adófizetés szem. 
ponl iából. 

Közölte még Hammer tanácsnok hogv az 
ezévre előiránvzott inségadónak eddig csak a 
75 százaléka folvt be. holr :t már- esedékes lett 
volna a teljes összeg. Az inségadó esészen ui 

adónem, alig kétévvel ezelőtt vezették be és 
még nem szokták meg az emberek. A feltevé-
sek szerint ezért fizetik olyan nehezen és von-
tatottan. Julius tizenharmadikáig 140.000 pen-
gő folyt be az inségadóból s még 45.000 pengő 
a hátralék, amelynek augusztusig feltétlen be 
kell folynia, mert a népjóléti kiadások egyré-
szét ebből fedezi a város. Ezévre tulajdonkép-
pen 219.000 pengő inségadó volt előirányozva, 
de 34.000 pengőt törölni kellett az előirányzat-
ból, behajthatatlanság cimén-

„Néptörvényszék M 

Berlini jelentés szarini £ ma kinevezett nép-
törvényezék azok felett a zendülök feltet ítélke-
zik akiken mé" nem hajtották végre a statáriá-
lis Ítéletet. Az uj bíróság holnap kezdi meg tár-
gyalásait. Taigjai között türvényszéki bírák, ka-
tonatisztek. rohamoszitagos vezetők és a nemzeti 
szociálist- pár t kiküldöttei vannak. 

B E L V A U O S i M O Z I 
Közkívánatra megújítva! 

AT utóbbi idők három legnagyobb 
sikerű magyar tárgyn Hímje: 

M a g y a r rapszódia 
W I L L Y FRITSCH és D ITA P A R L O főszerep-

lésével. 

Sárga liliom 
BIRÓ LAJOS világhírű regénye 

Maros vize 
Frenetikus magyar siker 

EifiadásoK kezdete 5 és 9 űrah léi 


