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Merénylet okozta 
a Szent-Gotthárd express kisiklását 

Milánó, julius 15. A szentgotthárdi expressvonat J séggel halad, a kisiklás okozta szerencsétlenség 

Képek a szegedi uccáról 

kisiklását — amiről tegnap beszámolt a Délmia-
ttyarország —, mint most kiderült, terroristák me. 
rénylete okozta. A katasztrófa ügyében kiküldött 
rendőri bizottság megállapította, hogy közvetlenül 
az expressvonat odaérkezése előtt a vasúti talp-
fákat elmozdították a helyükből és ezáltal a sí-
neket meglazították. Ha az expressvonat ezen az 
útszakaszon is a megszokott 80 kilométeres sebes-

igen sok emberéletet követelt volna áldozatul. A 

mozdonyvezető azonban a közeli kanyarulat miatt 
minimális sebességgel haladt, de még igy sem 

tudta idejében az összes fékeket működésbe hozni. 
Ennek tudható be, hogy az expressvonat a síne-
ken kívül még vagy százméteres utat te t s a 
mozdony csak azután zuhant le a töltésről. 

Kifoglak a „Sárgánál" 
Aranka. í) olt te síéi 

A retjtdörség a Mfarglt-ucca környékén keresi a leány lakását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két nappal 
ezelőtt történt, hogy a tápéi csendőrség a tápéi 
füzesekben, a Tisza partján egy rejtélyes csomagot 
talált. A csomagban egy Szemere Aranka nevü 22 
éves leány nevére kiállított cselédkönyvet és 4 
fillért talállak. Az ügyben a csendőrség megindította 
a nyomozást és értesítette a szegedi rendőrséget is. 
A nyomozó hatóságok valószínűnek tartották, hogy 
« leány ngomora miatt öngyilkosságot követett el, 
de ugyanakkor az irányba is nyomozás indult, 
hogy nem történt-e bűntény. 

Kedden reggel azután értesítették a szegedi rend-
őrséget, hogy a. halászok a »Sárgán« egy fiatal 

nö holttestéi fogták ki. A bejelentés után rendőri 
bizottság szállt ki a helyszínre és a csendőrség-
től szerzett személyleírás alapján megállapította, 
hogy a kifogott holttest Szemere Arankával azo-
nos. A vizsgálat során 'a holttesten külsérelmi 
nyomokat nem találtak. Szemere Aranka holttestét 
beszállították a tőrvényszéki orvostani intézetbe, 
ahol felboncolják. 

A rendőrség nyomozást indított Szemere Aranka 
szegedi lakásának a felkutatására. Megáll api tot-
ták ugyanis, hogy a leány néhány hónappal ezelőtt 
jött Szegedre és a Margit-ucca környékén vett ki 
albérleti szobát 

Hirek 
t)IJT 16% Szerda. Róm. kath. Kar. B. A. Pro-
MSMM testáns Valter. Nap kel 4 óra 18 
perckor, nyugszik 7 óra 53 percbor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig. 
A muzeum nyitva délelőtt 10—12-ig. 

AB egyetemi könyvtári olvasóterem julitis 1-től 
augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, dél-
után zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki 
Antal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Lőbl Imre, Gizella tér 5. 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy 
Béla, Somogyitelep. 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy kedden Szegeden a hőmérő lemaga-
sabb állása 28 fok Celsius, legalacsonyabb 13 fok 
Celsius. A barométer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 759 mm., este 756 mm. 
A levegő relatív páratartalma reggel 89 százalék, 
délben 43 százalék. A szél iránya reggel dél-
nyugati, este déli, erőssége 2—2 volt. 

— Pénteken üt össze a trachoma-bizottság. Az 
egészségügyi bizottság legutóbbi ülésén íoglakotak a 
trachomamegbetegedések számának veszedelmes nő. 
vekedésével. A bizottság ugy határozott, hogy az 
idegklinika felszabadult épületének trachomakór. 
házzá való berendezését nem javasolja, ellenben 
kiküld egy bizottságot a védekezés módjának meg-
állapítására. Ez a bizottság pénteken ül össze és 
elkésziti azt a népjóléti miniszterhez intézendő 
felterjesztést, amelyben a szegedi tanyákra nyolc 
vándororvos kiküldését kéri. Az intézkedés azért 
sürgős, mért már ujabb megbetegedéseket is je-
lentenék és októberben lesz a veszéd;elmés szem-
betegségnek a főszezonja. 

— Halálozás. Kekezovich Emil v. igazságügyi 
főtiszt, 68 éves korában, hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése a városi közkórházból ma dél-
után 4 órakor. 

— ügyvédi hir. Dr. H o f f m a n n Ferenc ügy-
véd, irodáját Mikszáth Kálmán-ueca 21. szám alatt 
megnyitotta. 

B e l v á r o s i M o z i B z e r d á 

lukács Pál" Hancy Carroll! 
hangos filmje: A z e m b e r f a l ó v á r o s . — Azonkívül: | 

R é z l - R í z i . Hangos trükkfilm. 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 árakor I 

K o r s ó Mozi SzérdAji és csiitórtökön 

Douglas Fairfoanks «. Lupe Vellez 
főszereplésével: G a u c h ó . Raíaantikus történet 10 felv. 

Azonkivül: B u r l e s z k e k . 
Előadások kezdete 5, 7. 9, vasár- éB ünnepnap 8,5, 7, 9 órakor 

— A dohánygyár mellen épül fel • szegedi 
rokkantotthon. G ö m b ö s Gyula honvédelmi mi-
niszter nemrégen értesítette a város hatóságát, 
hogy Szegeden rokkantotthont kiván építtetni. A 
várostól az alkalmas terület kijelölését és áten-
gedését kéri. A leirat alapján vegyes bizottság ala-
kult, amely négy alkalmasnak látszó helyet talált 
a város területén, még pedig kettőt Újszegeden, 
egyet a közvágóhíd mellett és egyet a dohánygyár 
mellett. A honvédelmi miniszter most értesítette 
a várost, hogy a dohánygyár melletti területet 
tartja a legalkalmasabbnak, mivel azonban ez a 
terület jelenleg a dohánygyáré, már érintkezésbe 
is lépett a pénzügyminiszterrel, aki hozzájárnllt 
a terület átengedéséhez. Gömbös közölte a város 
hatóságával, hogy a rokkantotthon központi törzs, 
épületének építését az ősszel megkezdik, a rokkant-
lakások építését pedig a jövő év tavaszán. 

— A szegedi gyárakban nem dolgozik Idegen 
Illetőségű munkás. A városi üzemek központi 
igazgatóságának hétfői ülését K ö r m e n d y Má-
tyás, az ipartestület elnökp bejelentette, hogy a 
szegedi gyárakban, köztük a város üzemeiben is 
igen sok idegen törvényhatóság területéről beszi-
várgott munkás dolgozik, ami a jelenlegi munka-
nélküliség idején csak helyteleníthető. Körmendy 
azt indítványozta, hogy az üzemigazgatóság ren-
delje el a városi üzemekben alkalmazott idegen 
illetőségű munkások szegediekkel való fölváltását 
és a kisvasút viteldíjának leszállítását, hogy a 
szegedi tanyák lakossága olcsóbban jöhessen be 
a városba és vállalhasson itt munkát. Az üzemi-
igazgatóság megvizsgálta a dolgot és megállapí-
totta, hogy a városi üzemekben nem foglalkoztat-
nak idegeneket, a több! üzemekben pedig el-
enyésző számban, de akkor is a legtöbb a köz-
vetlen szomszédságban lévő községekből való. A 
kisvasút igazgatósága viszont azt jelentette, hogy 
a tanyákon egyetlen egy munkás sem jelentkezett 
arra a felhívásra, amelyben a városban diolgozó 
munkások számára kedvezményes vasúti jegyet 
Ígértek. 

— Víztornyot kap a mezőgazdaság Intézet. Az 
állami mezőgazdasági intézet ujszegedi telepén ki-
sebb víztornyot építtet a föídmivelésügyi minisz-
ter. Az építkezés előkészítése most van folya-
matban, a szükséges adatolcat összeállították már 
és rövidesen kürják a versenytárgyalást. A víz-
torony a telep vízszükségletét elégíti majd ki. 

— A Szegedi Polgári Dalárda julius 20-án, 
este fél 9 órai kezdettel hangversenyt rendez 
az ipartestület kerthelyiségében. Műsor: 1. Kacsóh 
Pongrác: Késő Ősz van, 2. Horváth Károly: Ma-
gyar népdalok. 3. Révffy Gézá: Messze valahol'. 
4. Arany János: Búzát vittem a malomba. 5. 
Farkas Nándor: Ima. 6. Farkas Nándor: Rózsa 
van a keblén. 7. Fíchtner Sándor: Jelige, 

A Manitoba és a szegedi buza 
Ismeretes a nyilvánosság előtt, hogy a Mani-

toba-buza nagy versenytársa az egész világpiacon 
a magyar búzának és igy közvetlenül érinti a 
szegedkörnyéki búzák értékesítését is. A Manitoba 
buza ügyéről most az alábbi érdékes nyilatkozatot 
kaptuk Kozma Marcell igazgatótól: 

— A magyar búzák veszedelmes ellenfele a 
Manitoba-buza, amely minőségben és áralakulásai-
nál fogva megnehezíti a magyar búzáknak kül-
földi elhelyezését. Sajátságos, hogy minden ne-
hézmény dacára a magyar gabonakereskedő a 
jobb Manitoba-búzával szemben a lehetőséghez 
képest mégis mindig utat tört a magyar bnzá-
nak a külföld piacain. Mennyivel könnyebb volna 
megfelelőbb árak mellett a magyar búzákat kül-
földön elhelyezni, ha azok minőségben legalább 
is utolérnék a Manitoba-búzákat. 

— A föídmivelésügyi kormányzatunk Hankóczy 
tanár megállapításai alapján dolgozik azon, hogy 
búzáink minőségben elérjék a békebeli kiváló fajo-
kat és versenyképesek legyenek a Manitoba-bú-
zákkal. Ennek előfeltételei a vetőterületeknek mi-
nél nagyobb tagokban való fennmaradása, a gaz-
dák gyakorlati kiképzése, kiváló vetőmagnak és 
trágyának a termelőkhöz juttatása. 

— A rendelkezésünkre álló 1927. és 1928. évi 
Manitoba-buzák érdekes adatait a következőkben 
ismertetjük: 

Hl. suly Sikér o/0 

kg. nedves száraz 
1927. 1928. 1927. 1928. 1927. 1928. 

I . 76.00 78.00 37.40 39 10 12.60 13.10 
II. 74.40 76.40 37.70 38.80 12.70 12.90 

III. 72.80 75.60 36.30 36.90 12.10 12.30 

Az 1929. évi Manitoba-buzák sikéradatai még 
nem állanak rendelkezésünkre, az idei szegedkör-
nyéki búzatermésnél azonban reménykedhetünk 
jobb eredménnyel, mert amint a rendelkezésre bo-
csátott első idei buzamintából megállapítottuk, a 
környékbeli u j búzánk 

hektólitersulva 82.6 kg., 
acélossága 6® «/«, 
nedves sikértartalma 41.425 «/•', 
száraz sikértartalma 13.390 o/o. 
— A fentiek szerinti sikérmosást a rendelke-

zésre állott búzának 60 <y«-ra kiőrölt lisztjéből 
végezték. 

— Julius 22-én indul Mfss Magyarország Rio 
de Janeiroba. A S z i n h á z i É l e t uj száma gyö-
nyörű képeket közöl Szaplonczay Éva, Miss Ma-
gyarország siófoki látogatásáról. Miss Magyaror-
szág julius 22-én indul a Rio de Janeiro-i szép-
ségversenyre. Incze Sándor hetilapja a héten já-
tékszámot ad és a gazdag számban felvonultatja 
a legérdekesebb kártyacsaták és lóversenyek 
lékeit. 

x Autótaxi telefonszáma 3M. 


