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| Tiszába ugrott az Öngyilkos-
jelölt, 

egy cipészsegéd kimentette 
(A Délmagyarország munkatdrsátóC.) Csütörtökön 

ilélután izgalmas jelenetnek voltak szcm'.anui a 
Felsőtisza parton a járókelők. Négy óra körül egy 
rmber rohant végig a parton, azután hirtelen a 
Tiszába ugrott. A hullámok gyorsan sodorták lefelé 
az öngyilkosjelöltet, akinek vergődését nagy tömeg 
nézte a partról. Gulik Péter Délibáb-uccai cipész-
segéd kivált a tömegből, ledobta magáról « kabát-
ját és utána ugrott. Izgalmas pillanatok következ-
tek. Gu'ik gyorsan szelte a habokat és sikerült is 
elémi a már-már elalélt embert, akit azután egyik 
kezével megragadott és kihúzta • partra, ahot a 
mentők részesítették első segélyben. 

Megállapították, hogy az öngyilkosjelöltet Orosz 
Ferencnek hivják, a Nemestakács-uccában lakik, 
toglalkozása kocsis. Gulik Pétert, a bátor élet-
mentő cipészsegédet a parton áüő tömeg meg-
éljenezte. 

Vasárnap 1400 Hlassal 
filléres gyors jön Szegedre 

BudapestrBI 
(A Ditmaggarorsz'g munkatársátóc.) Vasárnap 

innét filléres gyorsvonat érkezik Budapestről Sze-
gedre 1400 utassal. A vonat vasárnap reggel 6 
óra 07 perckor induf a Nyugati pályaudvarról és 
• óra 35 perckor érkezik Szegedre. Este 8 órakor 
Induí vissza a gyors és Pestre érkezik féttizenkettő-
tor. A vonat jövet és menet Kőbányán megáü, a 
jegy ára a szokásos 4 pengő. 

Megírtuk, hogy vasárnap a Katolikus Nővédő 
Egyesület népünnepélyt rendez a Széchenyi-téren 
és ebből az alkalomból kordonnal zárja körül a 
teret Az ünnepély vezetősége ugy intézkedett, 
hogy a kirándulók a vasúti jegyük felmutatása 
mellett ingyen léphetnek be a népünnepély terü-
letére. 

Jazig-csontoőzak 
az ügyészségen 

(A DWmagyarorszátf munkatársától.) A földdeáki 
csendőrség csütörtökön érdekes jelentés kíséreté-
ben csontvázakat szállított be a szegedi ügyész-
ségre. A « e időri je eaté? e'őa.i a hog/ a csontváza, 
kat az útépítő munkások találtak egy méter mélység-
nyire a föld alatt A csontvázak nyakán gyöngy-
füzérek voltak, mellettük fémcsattok feküdtek. Dr. 
Zobag Ferenc ügyészségi elnök azonnaf magáhp* 
kérette Cs. Sebestgén Károlyt, a muzeum helyet-
tes igazgatóját, aki a csontvázakról, gyön-vökről 
és fibulákról megállapította, hogy azok rajyon 
értékes jaztg-kori letetek. Az agyagból készült gyön-
gyök teljesen épek és szépen színezettek, a fibuták 
rémből, valószínűleg bronzból készültek és rend-
kivüi szép kidolgozásúak. 

Az ügyészség a csontvázakat, gyöngyöket és a 
tlbulákat átadja a múzeumiak. 

Í F E H E R H E T 
I 

A x i d ő 
A Ssegedf Meteorotogi i Obszervatórium jelenti 

junius 2-án: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 24.4 fok Celsius, legalacsonyabb 11.8 fok 
Celsius. A barométer adata 0 fokra és tenger-
szintre redukálva reggel 761.0 mm., este 759,6 
mm. A levegő páratartalma regsrel 78 százalék, 
délben 50 száznlék. A szél iránya délnyugati, erős-
ége 4—5. A lehullott csapadék nyomokban volt 

Időjóslás a Délvtdéks : Meleg idő, változó fel-
hőzettel és legfeljebb kisebb lecsapódásokkal. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Péntek, szo i.bsl, junius 3-án és 4-én 

A. terem Jéggel van hlllve 
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Douglas Faírbanks jr. 
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A nagy világégésből 
A világháború leg orróbb időszaka ! ! 
Előadások 5,7,9, va- ár- és ünnepnap 3,5,7%9-kor 

Verseny árak 
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Súlyos autószerencsétlenség 
a Feketesas-uccában 

Egf teherauló a gödrös úttest miatt felszaladt a (árd&ra és egy embert a falhoz 
nyomott 

'*' i a a 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Feketesas-ucca hepe-hupás kocsitltja csütörtö-
kön ujabb súlyos autószerencsétlenséget oko-
zott A kora délelőtti órákban egy a Kigyó-
uccából a Feketesas-uccába beforduló teher-
autó, amint a sarkon tátongó gödröket, ki 
akarta kerülni, felfutott a járdára, beleszaladt 
Talpag Mihály fodrászmester kirakatéba is 
Gál András 65 ives nyugdíjast agg a falhoz 
nyomta, hogy a szerencsétlen ember jobblába 
tóbb helyen eltörött, valamint sulgos znzódástr 
kat szenvedett. 

A Feketesas- és a Kigyó-ucca keresztezése 
egyike Szeged legveszedelmesebb közlekedési 
pontjainak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
kereszteződési pont tele van hatalmas göd-
rökkel, ugy, hogy a jármüvek csak szabályos 
kigyóvonalban tudnak haladni 

Csütörtökön delelő t, a~ül:or a borbélyüzlet 
tele volt vendégekkel, teherautó kanyarodott 
be a Kigyó-uccából. A soffőrülésen hároman 

ültek, Kocsis Rezső sofför, László Endre és 
még egy ember. A kocsi nagy ivben akarta 
kikerülni az úttesten tátongó gödröket, a volán 
azonban kiugorhatott a soffőr hozóból és a 
következő pillanatban a kocsi felrohant a 
járdára. A borbélyüzlet Feketesas-uccai ki-
rakatai előtt két idősebb ember beszélgetett. 
Az egyik még idejekorán elugrott a járdára 
felrohanó kocsi elől, a másikat azonban o 
kerék elkapta is odanyomta a kirakat vas-
betonszerkezetéhez. Szerencsére az autó egyik 
kereke megakadt és a hatalmas utódés atán 
megállt. Ha ez nem következik be, akkor az 
autó berohan a borbélyüzletbe. 
' A karamból után pillanatok alatt hatalmas 
tömeg verődött össze a szerencsétlenség szín-
helyén. Az erősen vérző és eszméletlenül fekvó 
embert kihúzták a kerekek alól. A mentőorvos 
megállapította, hogy Gál Ferencnek több he-
lyen eltórótt a jobblába. A mentők a súlyosan 
megsérült embert beszállították a sebészeti kli-
nikára. A nyomozást megindították. 

Éles felszólalások a kereskedelmi i s iparkamara 
teljes ülésén a lisztforgalmi adó és az OTI ellen 

»Addlg nem lesz rend az OTI-ben, amig vissza nem Altitfák a felfes Önkormány' 
zafltfr 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

kereskedelmi cs iparkamara csütörtökön dél-
előtt Wimmer Fülöp elnökletével teljes ülést 
tartott. Az elnöki elő!erjesztéseket Plrskó And-
rás ismertette, majd dr. Tonelli Sándor fő-
titkár export-ügyekről, a cicaring- és deviza-
ügyekről referált. Aj kamara javasolja, hogy 
az összes kamarák tartsanak értekezletet, hogy 
egyöntetű javaslatot terjeszthessenek a pénz-
ügyminiszterhez. 

Steinberger Imre tiltakozott az ellen, hogy 
a kormány a mezőgazdákat kiváltságokban ré-
szesiti, ez csak a többi osztály rovására me-
het. Indítványozta, hogy a Ihztforgalmi aló 
életbeléptetése ellen az összes vidéki kamarák 

tiltakozzanak. 

Papp József szffrint erkölcstelenség az, ' ogy 
a kormány a lisztforgalmi adóval a kézműves, 
iparosság keni/erét akarja meydrágilani. 

Molnár János póttagot Békéscsabáról a ka-
mara kültagjának hívják be. miután Debrrc,-ni 
István lemondott. 

Dr. Cscrzy Mihály titkár és dr landesberg 
Jenő ügyvezető-titkár miniszteri lriratokat is-
mertettek. A kamara élesen állást foglalt az 
ellen, hoav a miniszter a mezőgazdasági gé-

pek, műszaki cikkek és olajok megrendelésé-
re vonatkozó gyűjtési tilalmat fel akarja füg-
geszteni A szegcdi kamara területén 369 cé-

get érintene a felfüggesztés eg:iiz!enciálisan. 

Róna Gusztáv az ellen szólalt fel, hogy a Bu-
dapesten rendezendő kiállításokkal és vásá-
rokkal elvonják a vidéki vásárlót a vidéki 
kereskedelemtől. A vásárokon az a legújabb 
uzus, hogy a kiállító gyárak a közvetítő ke-
reskedelem kikapcsolásával közvetlenül a fo-
gyasztónak árusítanak. Ez a vidéki kereskede-
lem tönkremenésére vezetne 4—5 milliót vont 
el a mostani vásár a vidéktől. 

Varga Mihály rámutatott arra, hogy a gyá-
rosok erősen favorizálják az olyan eladásokat, 
amelyeket a közvetítő kereskedelem kikap-
csolásával végezhetnek. Ez az eljárás mérhe-
tetlen veszedelmet rejt magában. 

Schriffcrt Márton gyulai kültag indítványai-
val foglalkozott ezután a teljes ülés. Az indít-
ványok arról szóltak, hogy 

a közszállitási ajánlatok 

mellékletei bélyegmentesek legyenek, továb-
bá, hogy a kőzszállitá'okból minél több vállal. 
kozót részesi tsenek 


