
Halálos autószerencsétlenség 
az algyői országúton 

A z au>«> e l ü tö t te a z Ittas kerékp&roso t a i , a k i k közül az egyik meghall 

(A Délimt /yirország munkatársától.) Halá-

los kimenetelű szerencsétlenség történi va-

sárnap a kérő délutáni órákban. Páski János 

18 éves borbélysegéd kerékpárjával hazafelé 

tartott Algvőre. A biciklin ült barátja, Takó 

József 21 éves hentessegétf is. Mind a ketten 

ittas állapotban voltak és nem hallották, ami-

kor az országúton az utánuk jövő autó tü lkö l t 

Csak amikor az autó közvetlen közelükbe ért, 

igyekeztek kitérni, de a kerékpárt nem tud-

ták a helyes irányba kormányozo l Az autó 

elé kerültek amely a biciklit elütötte. Páski 

és Takó széles ivben zuhantak a földre. Páski 

oly szerencsétlenül esett az útszéli árokba, 

hogy esés közben beleütötte fejét a kilomé-

tert jelző kőbe. Elvesztette az eszméletet a 

mentők súlyos agyrázkódással szállították be 

a kőzkórházba, ahol hétfőn délelőtt anélkül, 

hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt. 

Társának, Takó Józsefnek semmi baja sem 

tőrtént 

A halálos szerencsétlenség ügyében meglódí-

tott rendőri nyomozás során megállapították, 

hogy a gázoló autó tulajdonosa egy kuni zent-

miklósi mérnök. A rendőrség szerint való-

színűnek látszik, hogy az ittas kerékpárosok 

maguk voltak az okai a súlyos szerencsétlen-

ségnek. A rendőrségről az iratok az ügyész-

séghez kerülnek. 

mentők eszméletlen ál lapotban a kőzkórházba 

szállították. 

Tegnap éjszaka beszállítottak a szegedi 

szemklinikára egy budapesti utazót, aki szom-

baton délután autón Szentesre igyekezett. Alig 

hagyta el kocsijával Mindszentet amikor az 

országút felől ködobás érte. A kődarab be-

zúzta az autó szélvédő üvegét és a lepattanó 

szilánkok belevágódtak az utazó szemébe. A 

kocsit vezető soffőr jajveszékelő utasát gyors-

tempóban Vásárhelyre vitte ahonnan beszál-

lították a szegedi szemészeti kl inikára. A kli-

nika orvosai megállapították, hogy az utazó 

mindkét szemevilágát elvesztette. A megin-

dult nyomozás során megállapították, hogy fia-
tal gyermekek voltak a tettesek. 

Tanácskozások a kereskedelem 
és az ipar devizaelláfásárAI 
Budapest, október 5. A kereskedelemügyi mi« 

nisztériumban ma délelőtt tanácskozás volt a ke. 
reskedelem és az ipar devizaellátásának problémá-
járól. A hírek szerint két terv van előtérben: azl 
egyik ?zerint nyersanyag-hitelt biztosítanak az ipar 
számába és a hitelekre a kormány vállalná, hogy, 
a nyersanyag értékének megfelelő összeget pengő-: 
ben letétbe helyezi a külföldi hitelezők számára.; 
A tanácskozás után Schober Béla, a Nemzeti Bank 
vezérigazgatója kijelentette, hogy a tanácskozáson 
a textjlgyárak devizaeJlátásának kérdését mlndetí 
részletében megvitatták. Vargha Imre államtitkán 
azt mondotta, hogy a problémát letárgyalták és 
holnap a minisztertanács elé kerül a kérdés, 

A szenfmiliáfynapl vásár 
(A Délmagyarorseáij munkatársától.) A vasSr-

napi vásárra kivételesen szép idő virradt, miután 
a legfőbb meteorológus ezen a napon akarta volna 
kárpótolni a szegedi emberiséget a novemberes 
szeptemberét. A kirakodóvásár tarka és forgal-
mas voJt. öreg vásárosok mondják, hogy nagyon 
régen nem volt ilyen nagy vásárlási kedv és régen 
alkudoztak a vásárlók ilyen szenvedélyesen, mint 
ezen a vásáron. 

Az állatvásár forgalma ezzel szemben észrevehe-
tően visszaesett. A legfeltűnőbb volt a sertfsforga_: 
lom teljes hiánya. Az őszi sertésvész miatt ar állat-
egészségügyi hatóság teljes és szigorú sertészárlatotj 
rendelt el és igy a szegedi vásárra egyetlen sertés 
sem kerülhetett. 

A szombati állatvásárra felhajtottak 2 tehenet, 
elkelt belőle 1, a felhajtott 31 borjúból 12, 11 juh. 
ból 9. A vasárnapi vásárra felhajtott 26 bikából 
gazdát cserélt 19, 463 tehénből 396, 37 üszőből 
21, 22 tinóból 18, 32 ökörből 9. 173 borjúból 143, 
2 bivalyból —, 878 tóból 355. 7 csikóból 4, 263 
juhból 211, 4 kecskéből 3. 

Az árak nem igen változtak. ' Egy-egy bikáért 
500—700, ökörért 100-300, fejőstehénért 180— 
400 pengőt adtak. Kilóra 60—70 fillérért kelt a 
borjú és a tehén is. A vágnivaló lovakat 20—60 
pengőért árulták (kilóra 10—18 fillérért), igás-
lóért 80—180, kocsibavalóért 200-400, nyergesért 
500—700 pengőt adtak. A juh kilóra 50-55 fiH 
lérért, páronként 20—35 pengőért kelt. 

129 p e n g ő t k í n á l t a k a v á r o s n a k 
a v i z m ü t e l e p k é m é n y é é r t 

(A DélmagyarorSt&g munkatársdiótJ A városi 
viimütelepet — mint ismeretes — körülbelül egy 
esztendővel ezelőtt elektrifikálták és igy feles-
legessé vált az üzem minden gőzerőtermelő be-
rendezkedése. A kazánokat, a gőzszjvattyukat le-
szerelték, egyrészüket ócskavasként eladták, a hasz-
nálhatónak látszó gépek és alkatrészek a városi 
raktárba kerültek. A gőzerejü üzem kihOlt kéménye 
azonban ott maradt és elárvultan meredezett az 
ég felé. A város hatósága elhatározta, hogy vala-
hogyan értékesiti ezt a feleslegessé vált alkalma-
tosságot. A polgármester árlejtést hirdetett rá, de 
a felhívásra mindössze két ajánlat érkezett be. Az 
egyik vállalkozó hajlandónak nyilatkozott arra, 
hogy az anyag kétharmadáért lebontja a kéményt 

A városnak igy megmaradna az anya,® egyharmad-
része. A másik vállalkozó még cifrább ajánlattal 
pályázott A kéményért felkínált a városnak 129 
pengőt, sőt az egész anyag ellenében hajtandó az 
egészet — ingyen lebontatni és elhordatni... 

A műszaki bizottság hétfőn délben tartott ülést 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elnökletével 
és foglalkozott a kéményajánlatökkal is. A bizott-
ság ugy találta, hogy az ajánlatok komolytalanok, 
foglalkozni sem érdemes velük, mert a 32 méteres 
magas kéményben SO.OOO darab tégla van. A bizott-
ság azt javasolja, hogy a város a téli szükség-
munkák keretében házilag bontassa le és a belőle 
kikerülő anyagot annakidején használja fel vala-
melyik városi építkezésnél. 

Razzia, baleset, országúti támadás 
A vasárnapi rendőri krónika 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi rendőrség vasárnapra virradó éjsza-

ka a város területén razziát tartott. Mintegy 

száz rendőr és husz detektiv kutatta végig 

különösen azokat a helyeket, ahol a Szegedre 

érkező vásárosok ütöttek éjszakai t anyá t A 

razzia során nyolc embert állítottak ilB a 

rendőrség központi ügveletére, négy férfit és 

négy nőt. Az előállítottak közül két férfiről 

kiderült, hogy szombaton délelőtt lemezjá-

tékkal kifosztott egy tanyai legényt. Az egyik 

előállított az aszódi nevelőintézetből szökött 

meg. A negyedik férfi egy csavargó román 

katonaszőkevény. A nőket, akik valamennyien 

fiatalkorúak, orvosi vizsgálatra utasították. 

Csavargás miatt indul meg ellenük az el-

járás. A razzia során azonban nem sikerült 

elfogni a régóta garázdálkodó betörőket 

Buzai Imréné 29 éves, Somogyi-telepen lakó 

asszony vasárnap délelőtt a Somogyi-telep 

felé vezető uton kerékpárjáról leesett és agy-

rázkódást, súlyos zuzódásokat szenvedett A 

özv. Scheínberger Aníalné a maga és az egész rokonság nevé-

ben mély gyászban jelenti, hogy férje 

Scheínberger Antal 
életének 71-ik évében október 4-én, vasáinap reggel váratlanul elhunyt 

Temetése szerdán délelőtt fél 11-kor lesz a zsidó temető cinterméből. 

Az Orion Bőrgyár Rí., Szeged Igazgatósága és Felügyelőbizott-
sága szomorúan jelenti igazgatósági tagjának 

Scheínberger Antal urnák 

elhunytát. A megboldogult vállalatunk megalapításában tevékeny részt 
vett, emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 

Szeged, 1931. október 5. 
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B e r l i n i ( í r 7 ( N M Q t l n f t ! ) 

Budapest luaspjobfel helyén fekvő modern szállőla. 
Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. » 

Szobák 4-50, Pensió 8-tól. 

Epyásyasnál 10%. kétágyasnál 2 0 % 

e n g e d m é n y 
e lap előfizetői és olvasói részére. 


