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Az, egy esitelt városi kölcsönök 
és f)árom interpelláció 

a c&Utöriöki r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s n a p i r e n d j é n 

(A D&mOjgirorsuig munla'dreától. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester — mint ismere-
tes — csütörtök délután ót órára összehívta a 
törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlését, 
amelynek napirendjére eredetileg egvetlén ügyét, 
az egyetlletl váms' kölcsönök telekkönyvi etőlrgy. 
zésére vonatkozó miniszteri rwdelctet tűzték ki. 
Ebben a rendeletben a város hatósága sufyos sé-
relmet Iát, ezért kérte annak visszavonását, mivel 
azonban • miniszter a polgármester felterjesz-
tésére nem reflektált, a közgyűlésnek joga nvilt 
ahoz, hogy a sérelmes rendelkezés elten paiaszt 
emet/en a köziga r^a'ást biróságnáf. A rendkívüli 
közgyűlés tehát art fogja eldönteni, hogy követni 
k(vánja.e azoknak a városoknak a példáját, amelyrk 
mór megtámadták a miniszter ren^etetet bírót zM-
nasszat, 

A csütörtöki rendkívüli közgyűlés napirendje 
most három interpellációval bővült. A polgármes-
ter ugyanis kitűzte annak a három interpellációnak 
» tárgyafását is a ngndkivüti közgyűlésre, amelyek 

kőzüi kettőt Pásztor József, egyet pedig dr. nettre 
János nyújtott be az elmúlt napokban. Pásztor 
József első inlerpcllációjában az adóhivatali tiszt-
viselők külón jutalmazásának kérdését kivánja 
szóvá tenni, a másodikban — amelyet a lXtm<r 
ggorország keddi számában ismertettünk — a vá-
rosi tisztviselők beszerzési akciójának ügyét ki-
vánja tisrtázni. Dr. Dettre János interpellációjá-
ban azt kérdi, hogy a jelenlegi körülmények között 
meghosszabbitható-e a jövő szezonra a színigaz-
gató szerződése. 

A csütörtöki közgyűlésnek tehát igen érdekes 
lesz a napirendje és » jelek szerint kemény vi-
ták Várhatók. 

A közgyűlés előtt négy órakor a 'kisggülés ül 
össze, hegy előkészítse a rendkívüli közgyűlés napi-
rendjét. Lesz azonban a kisgyűlésnek egy külön 
pontja is, az a javaslat, amelyben a polgármester 
3200 pengő segély kiutalását kéri a színtársulat 
számára. 

Kolumbácsi légyrajok fenyegetik 
szegedi gazdák állatállományát 

9Hrgős óvintézkedéseket léptetnek életbe 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi gazdák állatállományát a mult évi 
sertés vész után most Ismét súlyos veszedelem 
fenyegeti: a kolumbácsi légy, amely — amint 
azt a szomszédos területekről jelentik — sürü 
ra fokban jelent meg a vármejje különböző 
részeiben és nagy mértékben pusztitjrr a le-
gelőkre kihajtott állatokat, különösen a 
szarvasmarhák között tesz n'tgy kárt. 

A szegedi állategészségügyi felügyelőség hi-
vatalos jelentésében hívta fel a Szeged felé 
kftzeledő veszedelemre a közigazgatási hatóság 
figyelmét és kérte a szükséges óvintézkedések 
sürgős megtételét, elsősorban azt, hogy a 
város hatósága plakátokon tájékoztassa a gaz-
dákat a várható veszedelemről és a védekezés 
módjairól. A város a plakátokat már megren-
delte és azokat a napokban kifüggesztik a 
tanyavilág minden részén. A plakátok szövege 
elsősorban pontos leirást *5d a kolumbácsi 
légyről. A veszedelmes légyfajta valamivel ki-
sebb a házilégynél, szine szürkés-barna, rend-
szerint nagyobb rajokban jelenik meg. A 
csípése igen veszedelmes, a megcsípett állatok 
nagyrésze elpusztul. A legbiztosabb védeke-
zés ellene az, ha a gazdák csak napszállta 
után hajtják ki állatjaikat a legelőkre és 

napkelte előtt istállókba zárják őket Az 
olyan helyeken, ahol az éjszakai legeltetés 
akaiályokba ütközne, célszerű, ha a nap-
pali órákban kisebb csoportokra osztják a 
lege1 ők állatállományát, ezeket a csoportokat 
külön legelhetik és az egyes csoportokat füs-
tölgő tüzgyürüvel zárják körül. A maró füst 
távoltartja és elriasztja a kolumbácsi legyet 
Ajánlatos, hogy a beistállózott állatok védel-
mére a nappali órákban szintén Ilyen erősen 
füstölő tüzet gyújtanak a gazdák az Istállók 
ajtajában. A mezei munkáknál foglalkoztatott 
állatok bőrét erős szagú, kátrányos, vagy Jó-
dos szerekkel kell bekenni. Ha valamelyik 
állatot megcsípi a kolumbácsi légy és a csí-
pés helyén nagyobb daganat keletkezik, azt 
sürgősen sötét istállóba kell hajtani és a da-
ganatot hideg vizzel borogatni mindaddig, 
amig az állalorvos meg nem érkezik. 

A kolumbácsi légy csipése ar. emberre nem 
olyan veszedelmes, mint az állatokra. A csí-
pés az ember testén is erős daganatot okoz, 
a megcsipett ember néhány napig erős le-
vertséget, rosszullétet érez, de azután foko-
zatosan javul az állapota anélkül, hogy a csí-
pés súlyosabb komplikációkat okozna az em-
beri szervezetben. 

Slttard professzor állapota javul 
X hétfő esti szerencsétlenségnél négy bordá|o törött el és kulcscsonttőrést szen-

vedett a hamburgi orgonaművész 

(A DCmagyarország munkatársától.) Mindenütt 
tnegdöbbenéssel fogadták Sittard Alfréd, a világ-
hírű orgonaművész hétfő esti súlyos balesetének 
a hírét. Amint a Uélmajgarors^ág jelentette, a 
kjtünő orgonista hétfőn este tartotta volna meg 
hangversenyét a fogadalmi templom orgonáján. 
A templomot zsúfolásig megtöltő közönség nagy 
érdeklődéssel várta a hangversenyt Sittard pro-
fesszor kevéssef nyofc óra előtt ment fef ar. orgo-
nához, de az oda vezető ajtó helyett a mellékhajó 
padlásába nyíló ajtón lépett be. megcsúszott és 
a mélységbe zuhant. 

Az első pillanatban ugy látszott, hogy a pro-
fesszor c s a k könnyebben sérült meg, később a 
tüzetes klinikai vizsgálat során megállapították, 
hogy a professzor sérülései súlyosabba<r, mint 
eleinte hitték: négy bordáfa eltörött, azonkívül 
• 'ilcsceonttőrést szenvedett. 

\ proftsszort első segélyben részesítették, majd 
átkísérték a szomszédos sebészeti klinikára, ahoi 
dr. Vidákovjts Kamill egyetemi tanár vette ápolás 
alá. Kedden reggef, amikor a Délmagyarország 
jelentéséből hire terjedt a szerencsétlenségnek, rend-
kívül sokan érdeklődtek a professzor állapota iránt. 

' Ax orgonaművész azonban látogatókat nem fogad-
hatott. mert az orvosok a legnagyobb nyugal-

mat ajánlották. Az első érdeklődők kőzött Volt 
dr. Glattfelder csanádi püspök és dr. Aigner Károly 
főispán. Sok látogató virágcsokrokkai kedveske-
dett a szerencsétlenül járt művésznek. 

Sittard professzor a keddi napot arányrag nyu-
godtan töltöt'e- Hozzájárult nyugalmának visz-
szanyeréséhiz orvosainak az a kijelentése, hogy 
a ba'esetnek semmiféle utókővelkezménye nem 
lesz, minden bizonyosság megvan arra is, nogy 
komplikációktól sem keli tartant 

Dr. fíatogh István belvárosi lelkész a kora reg-
ge'i órákban sürgőnyileg értesítette a balesetről 
Sittard Hamburgban élő nővérét, aki a távirat 
vétele után telefonon azonnal felhívta a sebészeti 
klinikát, hogy bátyjának állapotáról értesítést kap-
jon. Amikor Hamburg jelentkezett, a sebészeti kii-
uika emberei a professzor betegágyát a telefon-
hoz tolták és igy Sittard professzor személyesen 
beszélhetett nővérével", akit teljesen megnyugtatott, 
hogy állapota máris javulóban van, de tervbe 
vett további hangversenyeit sorra te kelt mon-
dania. A telefonbeszélgetés után dr. Balogh lelkész 
kereste fe«" Sittardot, aki arra kérte meg, hogy 
néhány levelet írjon nevében Potsdamba és Ber-
linbe, valamint Budapestre, ahol Szeged után kö-
vetkeztek volna a professzor hangversenyei, de 

ftngkepezOgtpelf 
leszállított árban 

U e b m a n n 
látszerésznél Kelemen ucca. 

amelyeket a hétfő esti baleset miatt most le kellett 
mondani. 

A délelőtti órákban Budapest művészköreiből 
is egymásután jelentkeztek telefonon az érdeklő, 
dők. A professzor egyébként meglehetősen elgyen-
gült, délben azt a kívánságát fejezte ki, hogy 
bort szeremé inni. A kívánság tudomására jutott 
Glattfelder püspöknek, aki azonnal intézkede't, hogy 
• beleg művészt a püspöki borokból lássák el. 

A balesettel kancso'alban kívánatos volna, ha 
gondoskodás történt abban az irányban, hogy h<r 
sonto Szerencsétlenség a jövőben né fordulhasson 
c'O. Ez ugyanis már nem az első ta'eset a foga. 
dalmi templomnak ezen a részen. Ugyanezen a 
helyen ké tiz ben tőrtént már hasontó csel, de sze-
rcncsésebb kimenetellel. Ezt a helyet minimális 
költséggel, át lehetne alakítani, ugy, hogv egv. 
szer és mindenkorra elejét vegyék a szerencsét-
lenségeknek. 

Rómából elindult 
az aj „lustiee tor Hungary" 
Budapest, junius 14. Ma délben Rómából a 

következő távirat érkezett Budapestre: Az uj 
•Igazságot Magyarországnak* repülőgép, ame-
lyet a Duoe az elpusztult »Justioe for Hun-
gary* pótlására ajándékozott a magyar nem-
zetnek, ma reggel nyolc óra harminc perc-
kor elindult Magyarország fdé. A start a oen-
locellei repülőtéren történt. A gép rövid udincl 
tartózkodás után még ma tovább repül. 

Az indulásnál megjelent Balho tábornok, 
légügyi miniszter, továbbá az olasz vezérkar 
főnöke, a magyar kővetsécr teljes személyzete. 
Közvetlenül az Indulás előtt Hóry András 
magyar követ a magyar nemziet háláját és 
köszönetét fejezte ki Balbo miniszlernek és 
megkérte, hogy a magyarság baráti érzel-
meit tolmácsolja az egész olacz kormánynak. 
A repülőgép pilótája Liberati őrnagy, meg-
figyelője Constaitzi hadnagy. 

Egy kecskeméti leány 
öngyilkossági kísérlete a sze-

gedi gyorsvonat elölt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 

riadalmat okozott tegnap esle a szegedi gyors-
vonat utasai kőzött egy kecskeméti leány ön-
gyilkossági kísérlete. A gyorsvonat elhagyta 
a kecskeméti állomást, de még nem robo-
gott teljes sebességgel, amikor p tnükért delt 
egy fiatal leány a robogó vonat elé, a $in"!:rc 
vetette magát. A mozdonyvezető teljes erővel 
lefékezte a mozdonyt, de a kerekek igy is 
súlyos sebeket ejtettek a leányon. 

A vonat megállt, az utasok leugráltak a 
kocsikból és a vérző leányt első segély bon 
részesítették, majd feltették a vonatra, amely 
meglehetős késéssel folytatta utjál Szeged felé. 

A súlyosan sebesült leányi Kiskunfélegy-
házán várták a mentők és az ottani kór-
házba szállították. Eddig csak annyit sike-
rült megállapítani, hogy az öngyilkosjelölt egy 
fiatalkorú kecskeméti clárusitóleány. Arra vo-
natkozólag, hogy miért akart öngvilkos lenni, 
minden felvilágosítást megtagadott. 

Széchényi Mozi 

Az arizonai 
Hercegnő 

Ri-Hán, janin* hó 15-én 

Az Omnia éa Corsó újdon-
sága I 

KiTilA amarik&i beh«ut 10 fal-
ronlaban. rö»»»n<pl4k: 

SEN LI0N éa LILA LEE 

KI6ad*aok S, 7, I orakor. 


