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Daruig csati ckozott a német birodalomhoz 

körzetvezető, a szabad állam feje 
J939 augusztus 31-én táviratot inté-
zett Hitler német kancellárhoz, amely-
ben közölte, hogy Danzignak a német 
lerodaloinha való visszacsatolásáról 
alaptörvényt fogadott cl a szenátus. 
A szabadvaros népe — irja Förslcr 
távirata — a nyomasztó válságának 
megszüntetésére kimondja, hogy Dan-
zig szabadváros alkotmánya megszű-
nik és uj állami alaptörvény lép ér-
vénybe. Minden végrehajtó hatalom 
az államfő kezében egyesül, Danzig 
területe és népe a német birodalom 
népévé válik-

Főrster táviratában kéri a Vezér 
hozzájárulását az alaptörvényhez és 

' A világpolitika nagy feszültsége 
T939 szeptember 1-én végre kirobbant 
nbban, amit oly szorongva várlak: 
Danzig csatlakozott a német biroda-
lomhoz és Hitler fegyveres megoldás-
hoz nyúlt. 

Az éjjel a német rádiók már tele 
voltaik barci hangulattal. Csupa ka-
tonai indulókat adtak le és ötpcrccn-
kint jeleztek egjy határincidensk 
amely a lengyel—német hatá-
ron történt. Reggelre megjelent 
Hitler napipurajicsa, amit a 
hadsereghez intézett cs ebben bcjelcn 
ti, hogy fegyverhez nyul, vagy amint 
magát kifejezte, >az erőszakra erő-
szakkal felel*. 

Ugyanekkor a danzigi államfő 
pioklumalta Danzig csatlakozását a 
Iáiodalomhoz. Egyben összehívták a 
birodalmi gyűlést, ahol Hitler lélorás 
beszédet mondott arrót, hogy harcol-
ni fog három célért: Danzigert, a kor-
ridorért és a keleti határon való elvi-
tethető viszony megteremtéséért. 

liilcr bejelenti, bogy maga is ki-
megy a frontra és egyben kijelöli utó-
dait, ba történnék vele valami. Életét 
teszi fel a győzelemre: vagy győze-
lem, vagy halál 

Hitler kancellár beszéde óta az j pénteken 

események már nagy iramot vetlek. A j vásár első napján van a sertésvá-

sár, szombaton pedig a többi jó-

szágok vásárját tartják, valamint 

ekkor tartható meg a kirakodó-

vásár is. A piacbiztosok már ko-

rán reggel elfoglalták posztjukat a 

rókusi vásártéren és várták a vásá-

rozókat. Vásárolni szándékozók 

nagyszámban is jöttek, hanem el-

liosszu idő 

délelőtt 10 óra 

Danzig helyzetének a birodalmi gyű-
lés által való rendezését. 

Danzig és Lengyelország, valamint 
Danzig és Németország között csütör-
tökön megszűnt a vasúti forgalom. A 
lengyel vasúttársaság megszüntette a 
közlekedést Danzig és Gdynia kö-
zeit is. 

A német főváros lakossága csü-
törtöktől péntekre virradóra az éj-
szakát ébren töltötte. A Wiihelms-
strassen ezrek és ezrek tolongtak a 
felállított hangszórók előtt. A kancel-
lári hivatalban, valamint a külügymi-
nisztériumban egész éjszaka folytak a 
ta r.ácskozások. 

Hitler kancellár éjfélkor összehív-
ta a titkos tanács ülését és ezen az 
értekezleten szövegeztek meg azt a 
kiáltvány, amelyet Hitler a birodalom 
népéhez cs haderejéhez intézett. 

(Folytatjuk.) 

Egyetlen eladd telenl meg 
az András-napi vasár első napfan 

eladó. Tizenhat pengőért kinálla 
kilóját az ismeretlen. Waltrichné 
kapott az alkalmon, hazaszaladt, 
magához vett 1000 pengőt és visz-
szament a Szabadság-térre, abol 
az ismeretlen ember várta egy má-
zsa paprikával. 

A rendőrség Lambcrtnéi és lá-
nyát, valamint Waltrichnét le.tar-
tóztatla. A paprikát eladó ismeret-
len ember után pedig megindítot-
ták a nyomozást, mert erős a gya-
nú, hogy a nagymennyiségű pap-
rika lopásból, vagy csempészésből 
származik. Waltrichné csak felüle-
tes személyleirást adott az alsó-
városi ismeretlenről. Leírása sze-
rint a paprikaárus ember körülbe-
lül 170 centiméter magas, jóöltö-
zött középkorú férfi volt. A rendőr-
ség felhívja a közönséget, hogv aki 
tud róla valamit, jelentse a kapi-
tányság központi ügyeletén. 

A belpolitika hírei 
(A Délmagyarország munkatársá-1 András-napi szegedi vásár első, n . , , , , . . 

lói) Az esztendő utolsó országos napja ilyen rosszul sikerült volna.LB
t
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jellegű vásárját, a hagyományos Ma, szombaton a többi jószágok' f 1 ? r árija csütörtök, szokásos 

András-napi vásárnak első napját [vásárját tartják a rókusi vásár-!het! . H ^ H u H erdfl>'« 
tanrtották Szegeden. A téren, remélhető, hocv ezen a k i-! !^ ' 3 1 k o z u l , s , o b b c n v e M c k r e s z t téren, remélhető, hogy ezen a 

nálat is nagyobb lesz és biznak ab-
ban a vásározó kereskedők, hogv a nemet rcpülörajok megkezdték a len 

gyei városok bombázását s csak ma 
gára Varsóra tizenhét bomba esett. 
1 lanctaország cs Svájc elrendelte az 
általánoc ruoz.gósitást és ostromálla-
potot hirdettek ki. 

óráról-órára egyre veszedelmeseb-
bé válik a helyzet és tartani lehet, 
Vigy a nyugati hatalmak is beavat-

' " i á szeptember* 1-én m e g k e z d ő d ö t t H ó nem jelentkezett 
» háború. Délelőtt fél 10 órakor a né- j multán sem. \egul de. - j ^ v ^ . , H — , r—m- — í v -
űiét légiraj bombázta a lengyel fővá- tájban egyetlen tanyai kocsi érke-Jradt. A Szent Donát-napi vásárt 

Megjelent K á 11 a y Miklós mi-
niszterelnök is. A képviselők köz-

, ,. . . . • , V. (,„ . vétlen eszmecserék keretében meg-
kirakodovasaron is elenkebb ior-í .... , , ,, , . 

vitattak az időszerű kérdésekét. galmat bonyolilanak le. 
Itt emiitjük meg egyébként, 

hogy több helyen az országos vá-» 
sárok időpontját az utóbbi időben 
szabályozták, az erdekeltek kíván-
ságához képest. Szegeden a keres-
kedelmi miniszter 5 vásárt engedé-
lyezett és ezek időpontja megma-

'nst, Varsót A német repülőgépek 17 
,»onton dobtak le bombákat a főváros-
ra. 

A Havas távirati iroda e fenti h:-
•cere a német távirati iroda hivatalos 
cafolatot adott ki. E cáfolat szerint a 
lei gyet távirati irodának az a közlé-
se, hogy a német repülőgépek Katlo-
viízot, Gronot, ,Varsót és Csehsztobo-
\ot bombázták volna, ilyen formában 
nem fotel meg a valóságnak. Hivata-
los megállapítás szerint ugyanis a né-
met repülőrajok parancsnokai a ka-
pott utasításoknak megfelelően csak 
katonai pontokat és ezzel kapcsolatos 
megerösitet helyeket bombáztak. 

Varsóból jelenti a Pat lengyel hír-
ügynökség: Péntekre virradó éjszaka 
» német légiflotta egységei bombáz-
lak Gdyniát és több pomerániai vá-
rost. A bombák célt tévesztettek, mint 
a hivatalos lengyel távirati iroda köz-
leménye mondja. Gdyniánál a német 
bombák a tengerbe hullottak- Hang-
súlyozza a lengyel távirati iroda, 
hogy a német támadás megindulása 
befejezett tény. Függetlenül a már ed-
dig megtett német támadástól — köz-
ti a Pat-ügynökség —, Hitler pénteki! j.'tnv.-l( 

beszéde a támadás bejelentésének te- ' ' 
kiélhető. 

Varsóból jelenti a Pat-ügynökscg: 
Pénteken reggel a német haderő meg-
támadott több lengyel helységet. A 
nemet tégihaderö bombázta Krakkót 
ós más sziléziai városokat. Katto-
w itzra is több bomba esett. 

Daladier miniszterelnök szeptem-
ber 1-én éjszaka beható tanácskozást 
folytatott a hadüsyminiszteriel Cs 
G a ni éjin badsercgföparancsnokkal s a 
bekövetkczn/t események hatása alatt 
elrendelték a ..-ancia haderő teljes 
mozgósítását. 

\ mozgósítás elrendelésével egv-
időben Franciaország területére ki-
hirdették az ostromállapotot. 

•I<tl értesült francia körökben hang-
súlyozzak, bogy Németország részé-
: ól Lengyelországgá^ küldendő had-

ózonét után Fáris és LondoD is ha-
sontó intézkedést tesz 

Förster német nemzeti szocialista 

zett a vásártérre, a kocsin néhány 
25 kilón aluli süldő volt, ezt akarta 
értékesíteni, de nem sikerült a vá-
sár és így az egyetlen eladó is visz-
szafordult a jószágokkal. A piac-
biztosok véleménye szerint még 

február 5—6 napjain tartják, a 
Szent György-napi vásárt ápri-
lis 30—május 1, a nyári vásárt jú-
lius 2—3, Á Szent Mihály-napi vá-
sárt szeptember 3—4. az András-
napi vásárt pedig november 5—6 

sohasem volt példa arra, hogy az napjain tartják meg. 

m mázsa őijanus eredem papriha 
gazdától keresi a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársa-j nők a rendőrségen elmondották, 
tói) A feketepiac egyik legkereset-jhogy a paprikát W a l t r i c h Pé-
tebb cikke lett Szegeden az őrölt ler Világos-utca 2. szám alatt lakó 
naprika. Erre mutat az az eset is,'cipész- és papucsosscgéd feleségé-
amelyet most leplezett le a rendőr-'tői vették 18 pengős kilónkénti 

árban. Védelmükre azt hozták fel, 
hogy falujukban nem lehet papri-
kát kapni és maguk, valamint ro-
konaik számára vásárolták meg a 
paprikát. 

Előállították a rendőrségre Wal-
trich Péternét is. Waltrichné el-
mondotta, hogy november 2-án es-
te Alsóvároson, a Szabadság-téren 
megállította egy ismeretlen férfi 
és megkérdezte tőle, venne-c őrölt 
paprikát, egy mázsányi van belőle 

seg. 
November 3-án délelőtt a nagv-

állomáson szolgálatot teljesítő 
egyik rendőr tettenérte L a m b e r t 
Józscfné, született H i l c z Teréz 
Belae községbeli lakost, valamint 

L a m b e r t Erzsébetet, 
amint 45 kiló paprikát kofferbe, 
kosárba, kendőbe csomagolva el 
akartak szállítani Szegedről. A kél 
paprikacsempészt előállították a 
központi ügyeletre. Az előállított 

özv. Szafay Jóiaefné ugy a maga, tnint az egész rokonság nevé-
ben fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a drága jó férj, testvér 
és rokon 

Szalay József alhadnagy 
m. kii;törvényszéki jegyzőkönyvvezető 53 éves korában váratlannl 
elhunyt. Temetése, folyó hó 6-án, szombaton délután 3 órakor kato-
nai pompával a belvárosi temető kupolacsarnokából lesz s az ág. 
hitv. ev. szertartás után földi maradványait az ágostai evangélikus 
temetőben helyezzük örök nyugalomra. 

Az engesztelő istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor lesz ** 
evangélikus templomban. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Budapest, november 5. Vasárnap 
ünnepélyes keretek közölt avatják 
fel Huszlon a hősök emlékművét. 
Az ünnepi beszédei Kállav Miklós 
miniszterelnök mondja. A kor-
mányelnököt elkíséri vitéz Lukács 
Béla, Antal István miniszterek, vi-
téz Thuránszky László és l'ataky 
Tibor államtitkárok. (MTI) 

A mérnöki hivatal 
kiköveztetí a Tömörkény-

utcaí átjárót 
9 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól A Tömörkény-utcai uj bérhá-
zak lakói kérelemmel fordultak dr. 
P á l f y József polgármesterhez, 
hogy a mérnöki hivatal csináltassa 
meg a leánygimnázium előtti sza-
kasz átjáróját. A Tömörkény-utca 
tiszaparti torkolatánál ugyanis az 
utcarendezés során négyszögletes, 
lesimított köveket szedlek fel, ame-
lyek kiválóan alkalmasoknak lát-
szottak a Tömörkény-térnek a Tö-
mörkény-utcai oldalánál történő 
átjáró kikövezésére. Ez az átjáró 
az esti órák csaknem teljes sötét-
ségében macskaköveivel valósággal 
veszélyeztette a Tiszapart felől 
épült nj házak lakóinak testi ép-
ségét. A polgármester kiadta a Tö-
mörkény-utcai lakók kérelmét a 
mérnöki hivatalnak, amely elis-
merésiieméltó előzékenységgel, 
nyomban hozzáfogott az átjárók 
elkészítéséhez, még mielőtt a koc-
kaköveket a Tiszapartról el kellett 
voltna szállítani. Az átjáró pénte-
ken már el is készült és a Tömör-
kény-utcai lakosok különösen, dé 
rajtuk kivül mindenki, akinek a 
Tiszapart felé ezen az utcán át 
dolga akadt, hálásan fogadia a 
mérnöki hivatal gyors intézkedé-
sét, amely ezt az utcát sima, sáróí, 
vagy havas téli időkben is járható 
átjáróval gazdagította. 

Dfilmaayarorszda teieionla 13-96 


