
L 6 

Néhány órai bravúros nyomozás után 
Szegeden elfogták 

a vásárhelyi betörés tetteseit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

diára virradóra Vásárhelyen — mint jelentet-
tük —, nagyszabású betörést követtek el az 
Andrássy-uccában levő Balassa divatáru üz-
letben, ahonnan 3000 pengő értékű divatcikket 
vittek el. A betörést nagy szakértelemmel haj-
tották végre, de a helyi viszonyokkal szemben 
nagy tájékozatlanságot árultak el. Ebből arra 
következtettek, hogy a tettesek Szegedről tá-
rándult betörőtársaság tagjai lehettek. 

A betörésről értesítettek a szegedi rendőrsé-
get, amely néhány órai bravúros nyomozás 
után elfogta a háromtagú betörőtársaságot. 
Három nótorius betörő: Molnár István, Gás-
pár István cipészsegédek és Kiss Sándor nap-
számos került rendőrkézre, valamennyien rö-
vid idővel ezelőtt a Csillagbörtön lakói voltak. 
Kiss Sándor karácsony előtt szabadult a bör-
tönből. Mind a három betörő többszörösen 
büntetett előéletű, akiket számos bűncselek-

mény terheli. 
A "betörők azonnal bevallották, hogy ők kő-

vették_ el a vásárhelyi betörést. A zsákmányt 
a kiskundorozsmai vasútállomásra vitték, 
abol kétfelé osztották és két hatalmas csoma-
got készítettek. Az egyiket Kecskemétre aúu 
fel. Gáspár egyik rokonának címére, a másikat 
Kiss Sándor Battonván lakó hozzátartozóinak 
küldték el. A rendőrség intézkedett, hogy 
mindkét helyen foglalják le a csomagokat. A 
divatáruház kára így csaknem teljesen meg-
térül. 

A három betörő egyelőre a szegedi rendőr-
ségi fogda lakója marad, mert alapos a gya-
nú, hogy az utóbbi időben elkövetett több be-
törésnek is ők a tettesei. A rendőrségen lehet-
ségesnek tartják, hogy ez a társaság fúrta meg 
a Madách-uccai polgári iskola és a Kossuth 
Lajos-sugáruti Zsurkó cipészüzlet Wertheim-
kasszáját is. A nyomozást folytatják. 

Ujabb rizstermelés! kísérleteket kezdenek 
a Fertő szikes területén 

fA D élmagi/arország munkatársától.) Az el-
múlt évben — mint ismeretes — egy magán-
érdekeltség kétizben kísérletezett a szegedi Fe-
hértó szikes talaján a rizstermeléssel. Az első 
kísérlet teljes eredménytelenséggel végződött, 
a második kísérletnek azonban már voltak ta-
nulságos eredményei, különösen a Fertő ke-
vésbé szikes területén, ahol a meglévő ártézi 
kut elegendő vizet biztosított a kísérlet lebo-
nyolításához. A kísérletekhez aklimatizált rizs-
fajták magvait használták fel, de az eredmény 
méfjis messze maradt a várakozásoktól és nem 
igea nyújtott reménységet arra, hogy a további 
kísérletek komolyabb eredményeket hozhassa-
nak. A magánérdekeltség feladta a harcot és 
máiMnár ugy látszott, hogy Szeged kikapcso-
lódik a megkezdett próbálkozásoktól. 

Most azután váratlan fordulat következett. A 
rizstermelés problémáját a magánérdekeltséfek-
től a földmüvelésügyi miniszter vette át. A 
minisztérium elhatározta, hogy a kísérleteket 
az eddigi tapasztalatok figyelembevételével ki-
terjeszti az ország egész területére. Csütörtö-
kön délben megjelentek dr. Somogyi Szilveszter 
polgármesternél az ujszegedi Tv'ezr'gazdasági In 
tézet vezetői, Obermayer Ernő fővegyész és 
Herke Ferenc vegyész, akik elmondották, hogy 

a földmüvelésügyi minisztertől kapott megbí-
zás alapján tanulmányozni kívánják Szeged szi-
kes területein a rizstermelés kérdését. A tudo-
mányos tanulmányozás célja elsősorban az, 
hogy mely talajok alkalmasak leginkább a rizs-
termelésre és melyek azok a rizsfajták, ame-
lyek a legjobban megfelelnek az éghajlati és 
a talajviszonyoknak. A ! isérletekl e^ a'Mezőgaz-
dasági Intézet a várostól kér néhány hold szi-
kes területet. 

A polgármester örömmel fogadta a bejelen-
tést és közölte a Mezőgazdasági Intézet vezetői-
vel, hogy a város készségesen rendelkezésükre 
bocsájtja a szükséges területeket. Mivel a Fe-
hértó szikes talaján végrehajtott klsérte'ek ered-
ménye nem je'entős, a legalkalmasabb meg-
oldásnak az látszik, ha az intézet az Algyö 
felé elterülő Fertő területéből kap megfelelő 
nagyságú darabot. Ezen a részen bővizű ár-
tézi kut van és így a víz problémájának a 
megoldása nem okoz nehézséget. 

A Mezőgazdasági Intézet ér'esülésiink szerint 
már a most következő gazdasági évben végre-
hajtja a Fertőben az első kísérleteket, amelyek-
nél többféle talajon, az elszíkesedés többféle 
fokozatában különféle rizsfajtákat használ majd 
fel.. 

HUSZ SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT 
SZEGED HÚSFOGYASZTÁSA AZ ELMÚLT ÉVBEN 

(A Délmagyarország munkatársától.') Elké-
szült a statisztika «Szeged gyomrá«-ról. A vágó-
hídon a muít esztendőben levágott állatok ada-
tait Beck Aladár állatorvos a következőkben 
ismertette a Délmagyarország munkatársával: 

A szegedi vágóhídon levágtak 
1932-ben 1931 -ben 

bikát 141 79 

ökröt 408 288 
tehenet 2284 2576 
borjut 7989 7903 
bivalyt 8 10 
juhot 2446 3548 
bárányt 3603 6992 
kecskét 9 21 
sertést 13598 13817 
süldő sertést 5703 8987 
malacot 238 418 
lovat 497 747 

összesen 36924 45386 
állatot 

A kimutatásból kitűnik, hogy Szeged húsfo-
gyasztása 1932-ben átlagban húsz százalékkal 
csökkent 1931 húsfogyasztásával szemben. Na-
gyobb arányokban mutatkozik a csökkenés a 

a juhnál, báránynál (több mint 50 százalék), 
süldőeertésnél (40 százalék), lónál (60 száza-
lék). A legszegényebb néprétegek élelmiclkr 
kénél, a lóhusnál több, mint telével esett visz-
sza a fogyasztás. 

A levágott állatok egy csekély hányada nem 
volt közfogyasztásra alkalmas A fennti ada-
tok természetesen nem foglal ák magukban 
azoknak a sertéseknek számát, amelyeket az 
egyes magánházaknál vágtak le Körülbelül há-
romezer darabra tehető az így levágott ser-
tések száma. 

A newyorki influenzajárvány 
Newyork, január 5. A legutóbb kitört in-

fleunzajárvány egyre veszedelmesebb mérete-
ket ölt. A siílyos járványnak az utolsó huszon-
négy órában nem kevesebb, mint 104 ember-
élet esett áldozatául. Egy nap alatt 500 ujabb 
megbetegedést jelentettek s az óriás város la-
kosságának minden rétegében általános az ag-
godalom. mert semmi jel nem vall a járvány 
csökkenésére. 

Köt-szövöttben előljár 
A „lampe! és Hegyi" gyár. 

Ki 

{ Lampe! Hegyi kötöttszövött 
Fogalom a hölgyek között. Í 

i Kötött áru mesebeli, 
Ha gyártója „Lampel-Hegyi Á 

Az exportgabona felosztása 
Budapest, január 5. A tőzsdei tanács mai 

ülésén megállapította a gabonakiviteli meny-
nyiségének felosztásánál alkalmazandó elvek-
ről a kereskedelmi és földművelésügyi minisz-
terekhez Intézendő felterjesztés szövegét. A fel-
terjesztés javasolja, hogy a kivitelben a meg-
bízhatóság szempontjából kifogástalan minden 
olyan macyar gabonakereskedő résztvehessen, 
aki a gabonakivitelben már eddig Is szere-
pelt, sőt kivételesen az olyan gabonakereskedő 
cég is, amely a múltban nem szállított kül-
földre. A mennyiséghányad megállapításánál el-
sősorban az igénylő által a legutóbbi évek-
ben kivitt mennyiség legyen irányadó. A ga-
bonakivitelbe bevonandó cégek kijelölése és az 
egy-egy cégre eső mennyiség megállapítása cél-
jából alakittassék az érdekeltségből szervezet, 
de alakittassék másodfokú szerv is, amely az 
eséfleges sérelmeket orvosolhassa. Az a ke-
reskedő, aki az egyébként át nem ruházható 
kiviteli engedélyt elfogadta, az engedélyezett 
mennyiség 1 i Jte'é e le: yen kö'ehzve. Az irány-
árak megállapítását mellőzzék, mert az a ter-
més értékesitése érdekei szempontjából káros. 

Károlyi Gyula Gömbösnél 
Budapest, január 5. Gömbös rrinb °~elnök 

ma délelőtt hosszabb Vidéki tartózkodás után 
visszatért Budapestre és átvette hivatala veze-
tését. A miniszterelnököt a délelőtt folyamán 
felkereste Károlyi Gyula volt miniszterelnök 
és hosszabb beszélgetést folytatott vele. Ká-
rolyi Gyula távozása után kijelentette, hogy 
hosszabb ideje nem látta a miniszterelnököt 
és ezért tartotta szükségesnek hogy most fel-
keresse A megbeszélések »orán nem politikai 
kérdésekről tárgyaltak. Elmondotta még Ká-
rolyi Gyula, hogy most hosszabb Időt szándé-
kozik tölteni Budapesten és részt fog venni a 
felsőház tanácskozásain. 

Mauretániába érkeztek 
a megszökött spanyol mo-

narhisfa puccsisták 
Madrid, január 5. A spanyol-marokkói Cis-

neros-erődből elmenekült 29 száműzött mo-
narchista francia vitorláshajón Mauretániába 
érkezett A szökevények azok közül valók, akik 
az augusztusi monarchista puccsban részt-
vettek. 

Frigyes porosz herceg balesete 
St.-Morifzban 

Berlin, január 5. Frigyes porosz herceg, a 
volt trónörökös negyedik fia a sanktmoritzi 
lábszánkó verseny alkalmával lezuhant és fel-
sőlábszárcsonttörest szenvedett. 

Sszécfienyi Mossi 
Pénteken, janu&r hí 6 án 

Árkádia hercege 
Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. 


