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n bécsi autóbusz 
bBterobant a villamosba 

TI2 sebesült 
Budapest, julius 17. Kedden este 10 óra 25 

perckor a Lánchídon át haladó bécsi autóbusz 
beleszaladt a Ferenc József-téren egy villamos-
kocsiba. A katasztrófának három súlyos és több 
könnyebb sebesöltje van. Súlyosabban sérült 
báró W e s t Fedor 42 éves követségi tanácsos 
(Parkszállóban lakik), vágott sebet, zúzott sé-
rüléseket szenvedett. G i r a r d i Kornél 47 éves 
mérnököt vágott sebekkel szanatóriumba vit-
ték. N a g y István földművest vágott sebbel és 
agyrázkódással a mentők a Bókus-kórházha 
vitték. Többi hét sebesült zuzódásokat szenve-
dett. A közelben levő főkapitányság sajtóiro-
dájában részesítették a mentők a sebesülteket 
első segélyben. A katasztrófa szinhelvére öt 
mentőkocsi vonult ki. 

12 gélt dobot! Pozsonvban 
a vizipéléválogatott 

Pozsony, julius 17. A magyar válogatott vi-
zipólócsapat kedden délután 12:0 (6:0) arány-
ban győzelmet aratott a pozsonyi válogatott 
csapat ellen, amelvet a prágai S c h m u c k -
kal, az egyik legjobb cseh játékossal is megerő-
sítettek. A magyar játékosok nem is igen töre-
kedtek góldobasra, inkább a vizipóló szépségét 
csillogtatták, mégis 12 gólt dobtak a pozsonyi 
csapat hálójába. 

Magyar atléták sikere Kölnben 
Köln, julius 17. A kedden este rendezett nagy 

nemzetközi atlétikai viadalon a német atléták 
elitgárdája mellett amerikai, magyar és lengyel 
atléták is indultak. 

100 méteres síkfutásban 1. Borchmayer (né-
met) 10.6 mp., 2. Sir (magyar) 10.6 mp., 3. 
Drapper (Amerika). 4. Kovács (magvar). Borch. 
mayer csak egy féltenyérnyi előnnyel érkezett 
célba Sir előtt.' 

400 méteres síkfutásban 1. Sukua (Amerika) 
47.4 mp., 2. Metzner (német) 47.9, 3. Barsí (Ma. 
(Magyarorszáa) 3 perc 55.1 mp., 2. Vencke 
gvarország) 48.3 mp. Magyar rekord. 

1500 méteres síkfutásban 1. Szabó Miklós 
(Amerika) 3 perc 55.4 mp., 3. Schönburg (né-
met). 

Magasugrásban 1. Spitz (Amerika) 195 cm., 2. 
Bódossv (Magyarország) 195 cm. A holtverseny 
eldöntésénél az amerikai versenyző volt a sze-
rencsésebb. 

A 4x100 méteres stafétában első Tett a magvar 
BBTE csapata (Raggambi, dr. Pajzs, Kovács, 
Sir) 41.6 mp. Magyar rekord! A németek stafé-
tája szintén 41.6 mp-et futott, a BBTE jobb 
váltásaival azonban biztosan verte a német sta-
fétát. 

Veszedlemes 
kerékpártolvait fogott el 

a rendőrség 
(A Délmagyarország munktársától.) A 

rendőrség kedden reggel elfogta a leghirhedtebb 
kerékpártolvait P dróczy Mátyás szökött fe-
gyenc személyében. Petróczy a múlt hónap ele-
jén szökött meg a Csillagbörtön gazdaságából 
és azóta is tovább folytaitta a környékbeli köz-
ségekben. városokban a mc "térségét. Ugy került 
kézre, hogy az uccán felismerték és elfogták. 
Petróczy először tagadta, /.ogy azonos lenne a 
szökött P tróczyval, később ezt beismerte uevan, 
de nem akarta elismerni, bogy lopásokat köve-
tett el szökése óta« Azután ezt is bevallotta. 
Elmondotta, hogy szök se után kis társaságot 
szervezeti, ezek segítségével az egész környé-
ken követett el lopásokat. A lopott kerékpáro-
kat egyik városból a másikba vitte és ott érté-
kesítette. így r.-m tudták a lopott gépeket fel-
isrremf. Petróczví letartóztatták, társait ke-

heik. 

HA-HA, itt nevetni kell! 
Nevetséges olcsó árak! 
Szezonvégi Uiávusiiús 

e hó 44-iőI 28-ig 

a HA-HÁ-ban. 
Tekintse meg salát érdekében kirakati árainkat! 

7 mázsa buza-átiag 
az első próbacséplés eredménye 

Közepesnél gyengébb búzatermés Szeged környékén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az idei 

aratási munkálatok Szeged környékén is a szo-
kottnál jóval korábban megindultak, meit a 
gabona neérése a- normális időnél két héttel 
előbb következett be. Ennek következtében a 
rozs aratásához már junius közepén hozzá-
kezdtek, a buza aratását pedig jóformán min-
denütt junius harmadika táján megkezdték. 
Négy hetes .munka után mindenütt befejezték 
az aratási munkát Szeged határában és sok he-
lyen hozzáfogtak a csépléshez. 

Számos gazdaságban próbacséplést végeztek 
és ennek eredményekép a terméshozam meny-
nyiségére lehet következtetni. Megállapítható 
a jelentésekből, hogy az idén 

Szeged környékén a közepesnél 
gyengébb volt a gabonatermés. 

Az eddigi eredmény szerint átlag katasztrális 
holdankint 7—7 és fél mázsás bnza, illetve 
rozstermés mutatkozik, vagyis három mázsával 
átlagosan kevesebb, mint tavaly. Az aratási 
munkálatok menetében az elmúlt négy hét 

alatt semmiféle zavar nem állott elő és ezen a 
héten kivétel nélkül minden nagyobb helyen 
hozzákezdenek a csépléshez. Szeged határa 
ban nyolcvannégy cseplőgéptulajdonos kért at 
munka megkezdéséhez engedélyt. 

Sajnálatos következménye a rossz termés-
nek, hogy az aratási és cséplési munkából 
rendkívül sokan kimaradtak. A munkásosztály 
az idén nem kershette meg azt a gabona meny.* 
nyiséget, amiben normális időben, a nyári nagyj 
munkaidő alatt hozzájutott. Ez a körülményi 
éreztetni fogja hatását a tél folyamán és ar 
népjóléti ügyosztály el van rá készülve, hogy 
az idei télen nagvobb tömeg szorul maid ható-., 
sági ellátásra, mint tavaly. , 

Már mutatkozik ennek a hatása a segélyezési 
terén. Ebben a hónapban ugyanis már eddigi 
is 183 család kapott gyorssegélyt 1753 pengő 
értékben. A három népkonyhán pedig czidő-1 

szerint 1899 ellátatlan étkezik, de számuk nap-
ról-napra növekedik. Jellemző a segélyezés m é j 
reteire, hogy jelenleg 876 egyén részesül állan-
dó közsegélyben. Ezen a cimen havonkint af 
város 5256 pengőt utalványoz. 

BELV4HOS1 MOZI 
Utolsó Utolsó nap. 

Amerikai téboly 
A szerelem és a dol'árharcának izgalmas filmregénye 

Fxportrakodó és gyümölcscsomagoló 
felállításával kétszeresére lehetne emelni 
a szegedi gyümölcsexportot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A gyü-
mölcstermelők, valamint : - exportőrök vélemé-
nye szarint a szegedi gyümölcs kivitelt duplájára 
lehetne fokozni, ha alkalmas exportrakodó és 
gyümölcscsomagoló állana rendelkezésre. A Kül-
kereskedelmi Hivatal szegedi megbízottja teld-
fejtette legutóbb a polgármester előtt, hogy 
száz százalékkal volna emelhető a szegedi gyü-
mölcsexport, ha alkalmas csomagoló helyiség 
lenne a városban. 

A Szegedi Gyümölcstermelők Egyesülete ne-
vében-most dr. Kogutowitz Károly egyetemi ta-
nár beadványt intézett a városhoz és gyümölcs-
csomagoló felállításához köztérhasználati enge-
dély kiaáásdt kéri. Meg is jelöli a beadvány a 
szóbajöhető bolyét: a Mars-téren, a Mérey- és 
a Mikszáth Kálmán-uccák közötti szakaszán. Itt 
80 méter hosszúságú és 8 méter szélességű te-
rületre volna szüksége az egyesületnek és ezien 
modern exportrakodót és gyiimölcscsomagolót 
építtetne fel meghatározott időn belül. A föld-
művelési miniszter az építkezéshez támogatást 
adna. A közterület kijelölése esetén az egyesü-
let a körútról a zsibárus piac elhelyezését kéri. 
mert az exportrakodó és a csomagoló forgalmát 
ez esetleg akadályozná. 

Ugyancsak kéri az egyesület a szatymazi volt 
szeszfőzde használaton kívülálló épületét és 
közvetlen környékét. Itt is exportrakodót és 
gyümölcsosomagolót rendeznének be megfelelő 
átalakítással. A terv szerint az emeleti helyisé-
get is igénybe - annok és teherfelvonóval szállí-
tanák fel a gyümölcsöt. A szállítás megkönnyí-
tésére az épület környékét és a vasútvonalat 
iparvágánnyal kötnék össze. 

Harmadik kérekoe m volt az esK9S.uteteefo 1 

Tisza Lajos-körut i. Iá gaz ásató® kezdve a teher-
pályaudvarig vezető útvonal sürgős kikövezését 
kérte, mert rövidesen megkezdődik a szőlőex-
port és a rendkívül elhanyagolt uton azt sem 
lehet miegfeleHően lebonyolítani. Dr. Katona Isti 
ván tanácsnok ezügyben intézkedett, hogy ad-
dig is. míg az ut kijavítására sor korál, legalább 
salakkal töltsék ki a gödröket. 

Az egyesület két kérelme, amely a közterület 
átengedésére vonatkozik, a polgármester pártoló 
javaslatával a szeptemberi kisgyűlés elé kerül, 
az útjavítás előkészületeit már most megkezdi 
a város. 

Estély: 75 mérgezéssel 
Szófia, julius 17. Burgesben a tiszti kaszinó 

estélyén, amikor javáhan állt a mulatság, a 
vendégek jórésze hirtelen rosszul lett. Mintegy 
75 emberről állapították meg a mérgezés tüne-
teit. Az elérhető minden orvost segítségül hív-
ták. Hat ember állapota aggasztó. A súlyos be-
tegek között van a helyőrség parancsnoka is 
két gyermekével. A vizsgálat szerint a fagvlal. 
tot rézedényben tartották és rézrozsda mérgez-
te meg őket. A kaszinó vendéglősét letartóztat-
ták. 

Szezonvégi kiárusítás 

Tliza Lajos körül 38. 

Nézze mea kirakatainkat. 


