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A tavalyinál jobb 
aratási eredményt mutatnak 

az első szegedi próbacséplések 
6.5—7 mázsa átlagtermést várnak holdankint 

(A Delmagyarország munkatársától.) Már majd 

két hete folyik az aratás a szegedi határban. A 

termes teljesen beérett, a uagy melegre való te-

kintettel sürgősen le kell aratni a lábon álló gabo-

nát, nehogy megszoruljon a kalászban a szem. 

A gabona ilyenkor a legérzékenyebb, egynapi kése-

delem is súlyos károkat okolhat. 

A földmiveJésügyi miniszter távirati uton felha-

talmazta az alföldi vármegyék törvényhatósági ve-

zetőit, hogy a szükséghez képest függesszék fel 

az aratóm unkák idejére a vasárnapi munkaszüne-

tet. Csongrádinegye alispánja a hatáskörébe tar-

tozó városokra és községekre már felfüggesztette 

a vasárnapi munkaszünetet. 

Dr. Tóth Béla polgármesterheilyettes átiratot 

intézett a gazdisági érdekszervekhez, hogy szük-

ségesnek tartják-e az aratás mielőbbi befejezése 

erdekében julius 10-re a vasárnapi munkaszünet 

felfüggesztését. A válaszok még nem érkeztek 

be, azoktól függően majd kellő időben intézkedik 

a polgármesterhelyettes. 

A tanyákorv több helyen megtörténtek már az 

első próbacséplcsek is. Az eredmény a várakozás-

nak megfelelően szép, sokkal jobb a termés, mint 

a mult évben volt. Tavaly 27—30—35 kiló sze-

met adott ki egy kereszt, az idén — a Bokor 

Zoltán királyhalmi gazdaságában lefolyt próba-

cséplés eredménye szerint — 45—50 kilót, ad, 

minthogy egy katasztrális holdon 26—28 kereszt 

is van, 12—13 mázsára tehető egy hold föld ter-

mése. Vannak azonban olyan területek is — ilyen 

Atokháza nagy része — , ahol nem terem meg 

három má:sa sem. Ezt tekintetbe véve, az át-

lagtermés Szegeden 6.5—7 mázsa körül lesz. 

Az idei gabonatermés minőségileg is jobb a 

tavalyinál. A szemek szépok és gazdag tápanyag-

(A Délmagyarország munkatársától.) Kegyetlen 

anyagyilkosság történt tegnap este a csongrádme-
gyei Csüngtelek községben. A gyilkosság nagy iz-
galmat keltett a községben. A csendőrök a tettest, 
az áldozat fiát hamarosan elfogták és erős őrizet 
alatt tartották a községházán, mert félő volt, 
hogy a feldühödött falusi lakossáa mcatincsVi a 

kegyetlen gyilkost. 

A szegedi ügyészséghez érkezett jelentés szerint 

a gyilkos Vig János csanyteleki legény, aki egy 

házban lakott özvegy édesanyjával, Vig Józsefnc-

vcl, született Faragó Máriával. Vignc 62 esztendős 

asszony, akinek már előzőleg is sok baja volt hir-

telen haragú, duhaj fiával. Vig János este ismét 

összeszólalkozott édesanyjával vagyoni dolgok 

miatt. Máskor is azzal végződött az ös&zeszólai-

kozás, hogy Vig János súlyosan bántalmazta az 

édesanyját, a mostani veszekedés azonban sokkal 

súlyosabb következményekkel járt. 

Vig János ugylátszik szabadulni akart édesany-
jától, felkapott az asztalról egy hatalmas kést cs 

azzal édesanyjára támadt.' Vigné menekülni igye-
kezett fia elöl, azonban nem sikerült. A fiu utol-
érte édesanyját és kését a: anyja nyakába döfte. 

A hatalmas pengéjű kcs áthaladt a nyakon és át-
vágta a szpreneictlrn anya nyaki ütőerét. Már ma-

gában ez a szúrás is elegendő lett volna, a dü-
höngő fiu azonban ezzel sem elégedett meg. Ami-
kor édesanyja összeesett, jelkapott egy mozsár-
törőt és most már azzal ütlegelte az eszméletlen 

asszonyt. Számtalan ütés zuhogott a szerencsétlen 
asszony fejére. Amikor a gyilkos fiu eifáradtan fel-
emelkedett, anyja szétvert fejjel, holtan feküdt 

a padlón. A mozsártörő kegyetlen munkát vég-
zett, .Is édesanya fején szinte egyetlen ép rész 

tartalmúak. A gazdák most már csak az uj termés 
áralakulására kíváncsiak. 

Kilenc mázsa buza termett 
holdanként Csongrádmegyében 

(A Délmagyamrszág munkatársától.) A csong-

rádmegyci gazdasági felügyelőség most készült 
el jelentésével, amely az aratási munkálatokra és 
a termés számbeli, valamint minőségbeli ered-
ményére vonatkozik. A jelentés megállapítja, hogy 
a kánikula következtében a megyében öt nap-
pal korábban értek be a gabonafélék, mint más 

években. Az őszi arpa és rozs aratását már min-
denütt befejeztek, teljes erővel folyik a buza 
aratása is. A tavaszi árpa érése gyorsan halad, 
a korai zab fejlődése io a legjobb kilátásokkal 
biztat. 

A legutóbbi napok esőzései nagyon hasznaltak 

a kapásnövényeknek, különösen a kései tengerinél 
hatott rendkívül' kedvezően az utóbbi napok eső-
zése. Sajnálatos azonban, hogy a kéthetes állandó 
hőség ÍJ bomokos és szikes legelöket lepörkölte 
és ezek felújításához még nagyobb csapadékra 
lenne szükség. A megye több helyén a jószágot 
póttakarmánnyal kellett ellátni. 

A megyében az aratási eredmény ugy mennyi-
ségileg, niint minőségileg közepesnek mondható. 
A hőség folytán a gabonaszemek helyenként meg-
szorultak, de ez csak kisebb mértekben fordult elő. 
A felügyelőség az átlagos buzatennést holdanként 
kilenc mázsára becsüli, de. megállapítja, hogy he-

lyenként 13 mázsás termes is voll. Viszont ezt a 

kilünö eredményt lerontotta az a körülmény, hogy 
a gyenge minőségű talajokon csupán hat es fel 
mázsa búzatermést értek el. i \/ 

nem maradt. A padlón, a falon hatalmas véri oltok 
éktelenkedtek. 

A gyilkosságot nemsokára felfedezték a szom-
szédok, akik értesítették a csendőrségct. A gyilkos 
fiút hamarosan sikerült kézrekeriteni. A csendőri 
kihallgatás során beismerte a gyilkosság elköveté-
sét, azzal védekezett, hogy ittas volt és nem 
tudta, hogy mit cselekszik, a veszekedés követ-

keztében cs az ital miatt rendkivül fel volt in-
dulva. 

Az ügyészség utasítására a szegedi vizsgálóbíró 
csütörtökön száil ki a helyszínre a boncolás, il-
letve a vizsgálat niegejtése végett. 

Varsó és Kaunas között 
elindult az első vonat 
Kaunas, julius 6. Kaunasba Varsó felől ma 

érkezett meg az első vonat, amellyel helyreállt 

az összeköttetés Lengyelország cs Litvánia között. 

A forgalom a két ország között IS évig szünetelt. 

Az első vonatnak 21 utasa volt. 

l i e l v á r o s i n o n (.» t«rWk, péntek 

TASN ADY MAR IA filmujdonsága 

Az asszony visszatér 
Egy elhagyott asszony regénye. Főszereplök: 
Tasnády Mária, Heinrich Georg, Alfréd Abel 

Csötörtök, p'nlok Farsangi álom 
Az amerikai Univcrsal filmgyár attrakciói 
filmja. Főszereplők: Alico Faye, Cicorg Mm fy 
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Szenvedőknek 
akiket makacs fájdalmak kínoznak és akik munka-
képességét is lerontja a kínzó szaggatás, amelyet, 
kimerült végtagjaikban éreznek, iaazi hiziáldás. 
a valódi 

Diana-sósborszesz 
amely első segítség mindenféle fájdalom ellen s a. 
bőrre, valamint a nyálkahártyákra gyakorolt el-
vonó. továbbá bőrvörösítö és hűsítő hatásánál fogva, 
meglepő gyors könnyebbséget szerez. Sokan, akiknek 
a fájdalmaktól elcsigázva, már alig van jártányi ere-
jük, néhány Diana sósborszeses borogatás vagy be-
dörzsölés ntáji elfelejtik szenvedéseiket és friss 
kedwel fognak munkájukhoz. 

Próba-palack ára . . . . —M fillér 
Kis (eredeti) palack » . . . . 1.10 pengő 
Közép (családi) palack * . . . . 3.20 » 
Nagy (óriási) palack » . . . . 5.90 » 

Háromévi fegyházra ítélték 
Száiasit 

Mellékbüntetés ötévi hivatalvesztés és 
politikai Jogvesztés 

Azonnal letartóztattak 

Budapest, julius 6 S z á l a s i íerenc állam-
felforgatási bűnügyében szerdán hirdetett ité-
lelet a budapcsli Ítélőtábla. Keresz tessy- i 
tanácsa. / 

Az ügyészség Szálasi ellen lázadásra valói 
szövetkezés, v lamint az á l l am és t á r sada lm i 
rend fcl forgalására i r á nyu l ó bűntet t miatt 
emelt vádat. Első fokon a törvényszék Száia-
sit lázadásra való szövetkezés miatt 10 hónapi 
állanifogházra itélte. Fellebbezés folytán ked-
den kezdte tárgyalni az ügyet az Ítélőtábla, 
szerdán került sor az ítélet kihirdetésére. 

Az elnök figyelmeztette a hallgatóságot rí 
esend és rend betartására, majd kihirdette az 
ítéletet. . j 

A budapesti Ítélőtábla Ítéletét megváltoztat-
ta cs Szálasi Ferencet az ál lam és társadalmi 
rend erőszakos megsemmisítésére i r ányu l ó bűn-
tettben mondotta ki bűnösnek cs ezért őt az 
enyhítő szakasz alkalmazásával háromévi 
fegyházra, ötévi hivatalvesztésre és ötévi poli-
t ikai jogvesztésre ítélte el. 

Az ítéletet Szálasi és a padsorokban helyef 
foglaló hívei dermedt csendben fogadták. 

Keresztessv elnök ezután ismertette 

az Ítélet indokolását . 

amely szerint a tábla elfogadta Szálasi beis-
merő vallomását, de az iratok alapján tény-
ként állapította meg. hogv Szálasi Ferenc Ma-
gyarország történelmi a l ko tmányának , Ma-
gyarország á l l amformá jának megvál toztatására 
törekedett. Népszavazást kivánt még az ál lamfő 
személye tekintetében is. Tizesztendőre pa-
ranesuralmat akart bevezetni. 

Az itólet indokolásának további része meg-
állapít,ja, hogy Szálasi célkitűzéseit erőszakos 
módon igyekezett megvalósítani. A magyar ál-
lam és társadalom erőszakos felforgatására 
mozgalmat kezdett, lázított az országgyűlés el-
len. A tőrvényszék helyesen állapította meg a 
vádlott bűnösségét, de. tévedett n bűncselek-
mény minősítésénél. 

A tábla envhitő körülménynek találta Szá* 

Megdöbbentő anyagyilkosság 
A duhaj fiu vad kegyetlenséggel nyakonszurta, majd mozsártörővel 

agyonverte édesanyját 


