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LONDON. MacMilan táljornok, 
Palesztina brit főparancsnoka nirfr-
erősített ujabb liárom halálos Íté-
letet. A halálraítélt terroristák má-
jusban részlvettek egy börtön el-
ieni akcióban. 

WASHINGTON. Az amerikai 
kommunista párt főtitkárát a kon-
gresszus megsértése miatt egyévi 
fogházra és 1000 dollár pénzbün-
tetésre Ítélték. Az ilélct a főtitkár-
nak az amcrikacllcncs tevékeny-
ségek kivizsgálásával megbízott 
képviselőházi bizottság előtt telt 
nyilatkozatával van kapcsolatban. 

PRÁGA. A Svobodne-Noviny je-
lenti, hogy Trnava környékén a 
közbiztonsági halóságok államelle-
nes röplapokat találtak. A röpla-
pok szerint »Hletko dr., a szlovák 
köztársaság elnöke (az amerikai 

Járványos gyermekbénulás Szegetlen 
Hogyan védekezzünk a betegség eMen 

Junius 28-a óla egyre nagyobb 
mértékben lépett fel Szegeden a jár-
ványos gyermekbénulás, a gyermek -
paralizis betegsége. Ez alatt" az idő 
ulatl tíz megbetegedést jelentettek be 
a város különböző részéről a tiszti 
főorvosi hivatalba. A járványra való 
tekintettel szerdán dr. Anlalffy György 
polglármesterhelyettes három hétre le-
záratta valamennyi szegedi óvód át és 
napköziolthonokat, valamint a gyer-
mokstrandot. 

A Délmagyarország munkatársának 
dr. Mogán Béla tísztt főorvos elmon-
dotta, hogy legutóbb 1932-ben lépett 
fel nagyarányú járvány. Akkor össze-
sen 150 megnetegedés történt. Az 
idén aránylag koron éckczelt a beteg-
ség, mert allaláróan p nyár végén 
szokott bekövetkezni. Okát pon-
tosan nem tudták még kikutatni a be-
tegségnek, do jriegállapitható, hogy 
a nagy meleg is hozzájárul. A fel-

,, . - , .nőtloknek is ajánlatos betartani az 
szlovákok ellenzéki csoportjának I óvóintózkodéseket, mert ha gyermek-
vezetője) átveszi Szlovákiában a korukban nem estek át a betegségen, 
hatalmat, az elitélt Durczanszky 
dr. pedig jniniszteri tárcát kapc. 

BUDAPEST. Rónai Sándor ke-
reskedelem- és szövetkezetügyi mi-
niszter Moszkvában tárgyalásokat 
folytatott idegenforgalmi szervek-
kel*. A megbeszélések eredménye-
ként valószínűleg rövidesen ímyz-
indul a két ország között az ide-
genforgalom. 

PéSyázati felhívás! 
A Szegedi Újságírók és Művészek 

Otthonának választmánya az Ott-
hon tulajdonát képező vendéglői 
üzemét (ilalmérési joggal) 1917. évi 
szeptember 1-től pályázat utján 
bérbeadja. Az üzemet bérbevenni 
szándékozók ajánlataikat 1917 ju-
lius 20-ig tartoznak benyújtani az 
Otthon választmányához. A pályá-
zati feltételekről az Otthon titkár-
sága (Batthyány-u. 4., telefon 476/ 
ad felvilágosítást. 

vezet. Akiknek családjaiban pedig 
ilyen betegség előfordult, azok a ha-
tóság utasításait különös szigorral 
tartsák be. Ezért rendelték el az óvó-
dák és napköziotlhonok bezárását és 
ezért nem tartjuk kívánatosnak még 
a közös fürdőzést sem, a fürdővia a 
váladékok utján fertőződhet és igy. 
fertőzhet is/ 

A betegség megelőzése érdekében 
minden szülő lépjen érintkezésbe or-
vosával és oltassa bo gyermekét az 
orvosa által ajánlott módon, mert ez 
az oltás legtöbb esetben megvédi 
a gyermeket o megbetegedéstől vagy 
legalább 3 betegseg lefolyását igen 
enyhíti. 

akkor ők is megkaphatják. A tudo-
mány mai álláspontja szerint nem-
csak azok az esetek, amelyek bénulás-
sal járnak, hanem; a közönséges nátha 
vagy magas láz, légcsőhurut is a 
paralizás tünete. Ez utóbbi esetekben 
nzonban legtöbbször sima Icfoiyásu 
szokott fenni. Általában a betegség 
szerencsére ebben a formában szokott t 
jelentkezni, a bénulással járó súlyo-
sabb tünetek ritkábbak. Az enyhébb 
betegek azonban éppenugy terjeszt-
hetik a betegséget, mint a súlyosak. 
A betegség levegő utján is terjedhet, 
mégpedig főként köhögés, tüsszentés 
révén, de ezenkivül a beteg széklete 
utján is. 

A sufyos megbetegedések elkerü-
lése céljából a város tiszti főorvosi 
hivatala felhívást bocsátott ki Szeged 
és környéke lakosságához. Ebben fel-
kérik a közönséget, hogy gyerme-
keiket lehetőleg tartsák otthon. Ha 
sétálni viszik őket, kerüljék más em-
berek és más gyermekek társaságát 
és általában tartózkodjanak minden 
olyan megmozdulástól, amely sok em-
bernek vagy több családnak zárt he-
lyiségben való egyült-tartőzkodásáhoa 

Mentesítik a z adófizetéstől 
az a s z á l y k á r t szenvedett 

dorozsma! oazdákat 
Dorozsma környékén sok gazdát 

ért a szárazság Jcövetkeztében 
aszálykár. A nagy szárazság inialfc 
meglehetősen elkeseredett volt a 
dorozsmai gazdák hangulata. 

A MKP dorozsmai szervezete, 
miként a múltban is számtalan-
szor, ugy ez alkalommal is első-
nek igyekezett a, gazdák segítsé-
gére sietni. Azonnal érintkezésbe 
léplek a termelési bizottság elnö-
kével, Kocsis Imre elvtárssal, akit 
felkérlek, hogy sürgősen próbálja 
elintézni az aszálysujtott dorozs-
mai gazdáknak, hogy adófizetési 

- , , , kötelezettségük alól is mentesítsék 
A hatóság mandenf megtesz n be- j a /_ o k a t a lehetőséghez mérten. A 

tegség megelőzesére és a betegek 1 u v p /,„ Kocsis Imre közbeniárá-
meggyógyitása érdekében. • Felszólita- • *Vv l .? imie KOZDenjaru 

nak azonban mindenkit, hogy uta- I s á . r a S l k e ™ " c l m l c ™ L 
vitásaikat a legszigorúbban tartsák bo 1 mintegy 1700 katasztrális hold 
és az orvosok munkáját támogassák, j aszálysujtott ler.ület után 50-től 70 
mert csak igy tudnak [iztos ered- í százalékig részesültek adókedvez-
riiényt elérni. 1 ményben a dorozsmai gazdák. 

A DELM AGYARORSZÁG 

Eddig 36 ezer hadifogoly érkézéit haza 

MinLegv négyhéles moszkvai tar-
tózkodás után kedden hazaérkezett 
dr. Újhelyi Szilárd miniszteri osz-
tályfőnök, aki Bíró Zoltán szakér-
tővel a hadifoglyok hazahozatalá-
val kapcsolatos részletkérdések le-
íárgyalására utazott a népjóléti mi-
nisztérium képviseletében Mosz-
kvába. A magyar kiküldöttek Golu-
bov altábornaggyal folytattak so-
rozatos tárgyalásokat a szeptember 
30-ig hazaszállításra kerülő hadi-
foglyok élelmiszer és egészségügyi 
ellátásával kapcsolatos kérdések-
ről. A tárgyalások eredményekép-

Miért nem, boldogul a dolgozók szövetkezete ? 

a Kereskedelmi Bank indokolatlanul m e g -
vonta a kölcsönt 

a Délvidéki Ruházati S z ö v e t k e z e t t ő l i 

Ezért kell 

az ilyen 

bankokat 

á l lamos í tan i 

Mintegy két hónappal ezelőtt ala-
kult meg a llélvidóki Ruliázati Szö-
vetkezet. A szövetkezetnek azonban 
nem volt pénze. Volt ezzel szem-
ben egy kecsegtető ígéret a Fogyasz-
tási Szövetkezetek Országos Központ-
jától, mely szerint 30 ezer forint 
értékű árut szállít le, ha á szegedi 
szövetkezet ennyi kölcsönt tud sze-
rezni. A .pénzt meg is szerezték a 
Pesti Kereskedelmi Bank szegedi fiók-
iától ugy, hogy két szegedi üzletem-
ber vállalta a kezességet julius 15-ig. 
A pénzt hat héttel fezelőtt átutalták 
Budapestre és az áru mintegy más-
fél héttel ezelőtt érkezett meg Sze-
gedre. 

Az öt hetes ideges várakozás után, 
mely idő alatt a 30 ezer forint után 
kamatot kellelt fizetni á banknak, 
nagy örömmel láttak neki az árusí-
tásnak a szövetKCzet Tisza Lajos-kör-
úti üzletében 

Mint a derűit égből a villám, érte 
a hónap elején Fodor Géza ügyveze-
tőt a Pesti Kereskedelmi Bank sze-
gedi fiókjának felmondólevele, mely-
bői kitűnt, hogy azonnali hatállyal 
felmondják n folyósított 30 ezer ló-
rin I kölcsönt. 

Mi a fiehnondás oka, ezzel a kér-
déssel pslromolla á szövetkezet ve-
fcolösége a bankot. A kezesek Vissza-
vonták a kezességet, hangzott a vá-
lasz. Nincs módunkban tovább hite-
lezni — mondotta Strausz oégvezető, 
— mert a szövetkezet nem teljesítette 
Bzon igérelét. Jiogy 8 napon meg-
forgatja a 30 ezer forintos kölcsön-

összeget. Hiába volt minden lamen-
táció, hogy a pénz megforgatása csak 
most vájík lehetővé, amikor végre 
árué is kapott a szövetkezet. A bank 
nem ismer könyörületet és ragasz-
kodott a felmondáshoz. 

A bank igazgatója a következőkei 
mondotta a Déímagyarország munka-
társának: 

— A banknak joga. van indokolás 
nélkül azonnali hatallyai felmondani 
a kölcsönt. A Délmagyarországi Ru-
házati Szövetkezet esetéljen azért 
mondtuk fel a kölcsönt, mert a szö-
vetkezet pénze »befagyott*. Ehhez já-
rult még az is, hogy az egyik kezes 
nem hajlandó julius 15-e utánra is 
vállalni a kezességet. 

A szövetkezet Horváth Benedek 
szövetkezeti főfelügyelőhöz fordup se-
gítségért. A felügyelő kötelességsze-
rűen igyekezett megvédeni a Szövet-
kezel [rdekeit és eljárt a banknál, 
ahoi kérte a kölcsön felmondásának 

deni, közölték, hogy amennyiben to-
vábbra is ilyen élénken védi a szövet-
kezeleket. akkor hivatalos hitelrontás 
cimén feljelentik. Ezt Horváth fel-
ügyelőtől tudtuk meg, aki a követ-
kező nyilatkozatot adta még: 

— Tekintettel arra, hogy a szövet-
kezet kamatfizetési kötelezettségének 
pontosan eleget telt, a bankműveleté-
ből azt látóin, hogy a lehetetlen fel-
mondással a szövetkezetet tönkre 
akarja tenni. Ugyanis ilyen rövid1 lejá-
rat alatt még egy nagy tőkével rendel-
kező vállalat sem tud fizetési kö-
telezettségének eleget tenni. 

Felkerestük az egyik kezest is, aki 
az egyik ismert szegedi gyógyszer-
tár társtulajdonosa. Ezeket mondotta: 

— Valóban figyelmeztettek a ban-
kom részéről, hogy a szövetkezel nem 
teljesíti fizetési kötelezettségét és ez-
ért" kilátásba helyezték, hogy nekem 
kell az egész összeget megfizetni. 

Ebből a nyilatkozatból megállapit-
visszavonását egyrészt azért, mert n iható, hogy a szövetkezet gyanúja 

- •• - megokolt volt, mert a bank ezzel a 
felszólítással azl akarta elérni, hogy 
mondja fel a kezességet a jótálló es 
ügy ürügy ikinálkozájk a szövetkezetnek 
nyújtott kölcsön felmondására is. 

Igy vergődik a kispénzű emberek 
által" alakitott szövetkezet. A megígért 
állami segítség soha nem vojt sürgő-
sebb, mint éppen a Délvidéki Ruhá-
zati Szövetkezet esetéljen. Négyszáz 
köz- és magánalkalmazolt segélykiál-
tását továbbítjuk a szövetkeze tű gy í 
minisztériumhoz. 

kezesek julius 15-ig vállalták az 
anyagi felelősséget, másrészt pedig 
az áru késéséért nem lehet a szövet-
kezetet felelőssé tenni. Különösen ak-
kor nem, amikor a kamatokat rende-
sen fizeí.ik. A felügyelő rámutatott 
arra is, hogy a szövetkezet rövidesen 
nagyobb összegű kölcsönt kap, me-
lyet már czév májusában megígért 
a szövelkezelügyi államtitkár, melyből 
könnyedén kifizetik a bank követelé-
sét. Á felügyelővel, aki nem hagyta 
magát udvarias szóllamokka] elküí-

pen sikerült megoldani az élelme-
zéssel összefüggő kérdéseket. Hoz 
zájárultak a szovjet hatóságok ah-
hoz, hogy a máramarosszigeti és 
foksáni gyüjtőláborokban vegyen 
részt egy magyar közeg is a ha-
difoglyok hazaszállításával kapcso-
latos munkában. A^, előirányzott 
számot jóval túlhaladva, eddig & 
Szovjetunióból több mint 36 ezer 
foglyot bocsátottak haza. 

Szerdán csak egy hadifogoly, 
Lippai Ferenc felsőkőzpont érke-
zett haza a délelőtti órákban Sze-
gedre. Csütörtökön folytatódik a 
szegediek és környékiek hazaérke-
zése. Eddig is sok üzenet érkezett, 
az MKP nagyszegedi végrehajtó 
bizottságához., melyekben a hadi-
foglyok közeli hazaérkezésüket je-
lezték. 

Jójárt Ferenc 1917. Máramaros-
szigetre érkezett, hozzátartozója 
levelét átveheti az Arany .Tános-u 
2. szám alatt. 

A moszkvai rádió utján Kálmán 
Mihály Szatymazra szüleinek és 
testvéreinek üzeni, hogy jól van. 
egészséges, várja válaszukat az 
alábbi cimre: Moszkva, Krasznii 
Kreszt, Pocstovij Jascsik 330/1. 

A hazaiért hadifoglyok számos 
levelet, hirt és üzenetet hoztak 
azoktól a bajtársainktól, akik ed-
dig még nem indulhattak hazafelé. 
Alább közöljük azok névsorát, akik 
üzenetet hoztak és azt is, hogy 
kiknek szól az üzenet. 

Barta László Szentes, Balogh-u 
'' Bacsó Béla századostól család-
jának Szeged, Dugonics-u. 33., Csá-
szár Istvántól családjának Szeged, 
városi kórház, Jenei István Szeged 
Péter-ut: Sajtos Józseftől feleségé-
nek Szeged, Szent J.-tér, Katona 
Ádámtól édesanyjának Szqged-
Szentmihálytelek, Hubert Ferenc 
Budakeszi: Torner János feleségé-
nek Kiszombor, Zugos Gábor Sá-
ránd: Szabó Páltól családjának 
Csanádapáca, Takács János Buda-
pest, Táltos-utca: Kádár Sándor-
tól hozzátartozóinak Szeged. 

Belvárosi 
egyszoha-konyfcás 
összkomfortos lakásomat elcserélném, 
belvárosi hasonló kétszobás komfortos 
lakásra. —* Címet a kiadóba kérek. 
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