
A DfcLM AGY* FORSZ AG 1931 augusztus 6 

BANGHA DINNYE 
leszállitott áron kapható a városi bérház Károtyi-

uccai helyiségében. Csak a lebélyegezett v a l ó d i . 

Kimer sómat ivott egg M I leány, 
mert elbocsáftotfáh állásából 

(A Délmagyarország munkatársától.') 
Szerdán délután két óra tájban az alsó-
városi temető egyik elhagyatott hejyén 
öngyilkosságot követett el egy fiatal leány. 

Néhány perccel két óra előtt egy jól öl-
tözött 20—22 év körüli leány sétálgatott 
az t ó v á r o s i temető sirjai között. A 'eány 
azután letért a kápolna mögötti elhagya-
tott részre és két sirhant kőzött, a magas 
bozótban leült. Retikü'iéből egy folyadék-
kal telt üveget vett eh9 és nagyot kortyolt 
belőle. Az üveg kiesett a kezéből és a 
leány hörögve, eszméletlenül dőlt I :wjatt 
a sírra. Az öngyilkosságot nem sokkal ké-
sőbb a járókelők fedezték fel. A sir mögül 
ugyanis erős hörgés hallatszott és amikor 
a járókelők kiváncsian a bozóthoz men-
tek, felfedezték az eszméletlen leányt. 
Azonnal értesítették a mentőket, akik a 
leányt a közkórházba szállították. Az or-
vosi vizsgálat megállapította, hngv a leány 

sósavval mérgezle meg magái. 

A maró folyadék összeroncsolta a száját 
és a belső részeit. 

A leány hátrahagyott búcsúleveléből ki-
derült, hogv Nagy Kovács Erzsébetnek 
hivják, 23 esztendős, kereskedőcéged Leg-

utóbb a Széchenyi-téren lévő Horváth-
féle gyümőlcsüzletben volt alkalmazva, 
mint kiszolgálóleány. Az üzletből augusz-
tus elsején el kellett jönnie, mert a cég-
tulajdonos a felesleges alkalmazottakat el-
bocsájtotta. A leány emiatt kétségbeesett 
és ezért akart megválni az élettől. 

Nagy Kovács Erzsébet a közkórházban 
néhány pillanatra magához tért. Dr. Uj-
várossy Miklós rendőrfogalmazó ekkor 
kihallgatta. A leány nagy nehezen elmon-
dotta, hogy augusztus elsején el kellett 
hagynia az üzletet. 

A városban nincs hozzátartozója, 

rokona és eddig is abból élt, amit az üz-
letben keresett. Most, hogy állás nélkül ma-
radt, nem tudott mihez kezdeni, állási 
sehol sem kapott. Mielőtt öngyilkosságát 
elkövette volna, felkereste volt főnökét és 
arra kérte, hogy vegye vissza. Főnöke 
azonban elutasította. Erre elhatározta, 
hogy megöli macát. Utolsó pénzén az 
egyik üzletben félliter sósavat vásárolt és 
a temetőben azt megitta. 

A kórházban a leányt gondos ápolás 
alá vették. Allapola reménytelen, 

Mi okozza a gyümölcsexport válságát ? 
(A Délmagyarország munkatársától.") t 

A Délmagyarország szerdai számában is-
mertette dr. Szivessy Lehel figyelmet-
keltő indítványát a gvümölcsértékesités 
válságáról, Ebben az indítványában dr. 
Szivessy Lehel arra kéri dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettest, hogy a válságba 
jutott gyümölcsértékesítés módozatainak 
sürgős megbeszélése céljából bizottságot 
hívjon össze. 

Az indítvánnyal kapcsolatban szerkesz-
tőségünkben megjelent vitéz Selmcczy 
Miklós, a Mezőgazdasági Exportintézet ki-
küldöttje, aki elmondotta, hogv a szegedvi-
déki termés bő és kiadós ugyan, de az 
értékesítésnek nem a pénzhiány áll az 
útjában, hanem magának a gyümölcsnek 
a minős ége, amely az Idén exportra nem 
igen alkalmas. Nagymennyiségű körte és 
alma kerül a piacra, de olyan apró és 
silány minőségű, hogy azokat a külorszá-
gokban nemcsak hogy nem lehet, de nem 
is szabad kiszállítani, mert csak ronta-
nánk a szegedi gyümölcs eddigi jó hírén. 
Az idei exportot Szegeden jelenleg őt 
exportőr végzi és a silány minőségű áru 
miatt az export meglehetősen lassan ha-
lad. Két-három napra is van szüksége az 
exportőröknek, hogy egv-egy vagonra való 
árut össze tudjanak vásárolni. A bankzár-
lat az exportban semmiféle zavart nem 
okozott, a szegedi exportőröknek megfe-
lelő pénz áll rendelkezésre. 

Elmondotta vitéz Selmeczy Miklós azt 
fs, hogy a szegedi gyümölcs az idén a 
késői tavaszodás, a nagy szárazság és rész-
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ben a jégverés folytán nem tudott kel-
lőképen kifejlődni, megnőni. Ez az oka 
annak, hogy kevés elsőrendű gvümőlcs ke-
rül a szegedi piacra, de annál több má-
sod- és harmadrendű portéka. 

Végül elmondotta Selmeczy Miklós, 
hogy kedden három, szerdán pedig öt va-
gon gyümölcsöt sikerült mégis összevásá-
rolni az exportőröknek, akik a szezon 
kezdete óta Szegedről összesen 23. Szatv-
mazról pedig 10 vagon gyümölcsöt szállí-
tottak külföldre. Selmeczy Miklós még an-
nak a közlésére kért bennünket, hogy ő 
minden reggel a gyümölcspiacon tartóz-
kodik és bármilyen exportügvben bárki-
nek szívesen rendelkezésére áll. 

Az üggyel kapcsolatban kérdést intéz-
tünk dr. Szivessy Lehel kormányfőtaná-
csoshoz, aki a kővetkezőket mondotta: 

— Engem elsőrendű szegedi gyümölcs-
termelők informáltak. Magam is tudom, 
hogy a pénzhiány miatt nem fejlődhetik 
ki megfelelő forgalom, bár meggyőződ-
tem arról, hogy az utóbbi napokban több 
gyümölcskereskedő érkezett Szegedre. Dr. 
Öhrenstein Lipót, a Hűtőház igazgatója 
is ugy informált, hogy a külföldi piacok 
nem olyan felvevőképesek, mint más évek-
ben. 

— Holnap beszélek dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettessel. Ha összeülnek a 
gazdák és kereskedők szaktanácskozásra, 
akkor még sok fontos szempont kerül 
majd megvitatásra. 

— Kétségtelen az, hogy a szegedi terme-
lőket sorsukra bízni nem lehet és nem 
szabad. Örülök annak, hogy vitéz Sel-
meczy Miklós ur Szegeden működik. Meg 
vagyok arról győződve, hogy Selmeczy ur 
értékes felvilágosításai a helyzet tisztázá-
sához hozzá fognak járulni . 

N a g y t ü z 

(A Délmagyarország munkatársától 
A szegedi tűzoltóság keddről szerdára vir-
radó éjszakán Kirá lyhalmán egy daráló-
malom égéséhez vonult ki. A tüzet a sze-
gedi toronyőrség vette észre, aki értesítette 
a központot, ahonnan motoros fecsken-
dőkkel vonult ki a tűzoltóság. A tüz Vol-
ford Lajos darálómalmos házában kelet-
kezett. Amikor a tűzoltók megérkeztek, 
az egész tetőzet lángokban állott és a 
lángok a malomépületet is veszélyeztették. 
A tűzoltóknak többórai megfeszített mun-
ka után sikerűit a tüzet lokalizálnia és 
a malmot megmenteni. A lakóház teljes 
tetőzete leégett. A tüz keletkezésének oka 
egyelőre ismeretlen. 

Asz olvasó rovata 
Hol van a dög&aláss? 
Mélyen tisztelt Szerkesztőség! A kánikulás 

hőségben hova meneküljek máshova, mint a 
Tisza hüs hullámai közé. Családommal kint 
voltam a strandon vasárnap, körülnézek, ha 
talmas tömeg verődik össze a közelünkben. 
Helyünkről föl se kelve, megtudtuk, hogy a 
nagy gyülekezetnek oka az az elviselhetetlen 
büz, ami felénk árad a tömegből. Egy férfi, 
akinek valószínűleg nincs eléggé kifejlődve 
a szaglálóképessége, egy elhullott disznót tolt 
ki a partra, ami a késő esti órákig még min-' 
dig ott volt. Még ennek a bűznek a hatása el 
sem múlott, máris úszott egy másik dög a 
Tisza közepén. Feleségem és kisfiam rosszul 
lett a bűztől. Kérdem az illetékeseket, hol 
van a szerződtetett döghalász? Soraim köz-
lése után talán lesznek megértő emberek, akik 
ezt a kinos ügyet elintézik. Ne tegyék a für-
dőzők számára elviselhetetlenné azt a rövidke 
időt, ami még a nyárból hátra van. 

Tisztelettel: Régi előfizető. 
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MÁN SZÁLLÓBAN 
Berlini ter 7 (Nyugatinál) 

Budapest legjobb helyén fekvő 

modern szállója. 
Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. x 

Szobák 4-50, Pensió 8-tól. 

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 2 0 % e n g e d m é n y 
e 1«D előfizetői és olvasói részére. 

H. lengyel Greíe 
kozmetikai intézete 

Kállay Albert ucca 1. sz. 
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Egyéni arc&polás, alkalmi ki* 
készítés, összes szépséghibák 
kezelése. Olcsó bérletrendszer. 


