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Súlyos szerencsétlen-
ségek, véres támadás, 
öngyilkossági kísérlet 

a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársától.) A va-
sárnapi rendőri krónika bővelkedett esemé-
nyekben. Vasárnap délelőtt beszállították a 
szegedi bőrgyógyászati klinikára W e n n e r 
Jolán 16 éves ószentiváni mindenes lányt, aki 
az ottani Hangya-üzletben állott alkalmazás-
ban. A fiatal leány a petróleum-gyorsfőzőt 
akarta használni és a már égő gyorsforralóba 
töltött petróleumot. A készülék felrobbant és 
meggyújtotta a lány ruháit. Wenner Jolán 
futni kezdett és természetesen még súlyosabb 
égési sebeket szenvedett. A községi orvos ré-
szesítette elsősegélyben. Állapota életveszélyes. 
— K i s V a j a s István 70 éves bérkocsis, U.i-
somogyi-telep 1144 szám alatti lakos vasárnap 
reggel kocsija mellett hirtelen összeesett és 
meghalt. Halálát valószínűleg szívszélhűdés 
okozta. Holttestét felboncolják. — Vasárnap 
este Sövényházáról két legényt szállítottak be a 
szegedi sebészeti klinikára. A c s József és Kfi-
ra ft v e s Károly a két legény, akiket ismeret-
len tettesek verekedés közben összeszurkáltak. 
A kocsmából hazamenet, a sötétben 
megtámadták és először kötéllel ütlegeltek, 
majd több helyen összeszurkálták őket. Álla-
potuk súlyos. Keresik a támadókat. — A kis-
sori gazdasági vasút állomása közelében súlyos 
ciéplőszerencsétlenség történt. Ki • s Antal 20 
éves cséplómunkás az egyik nagy szék cós ; ta 
nyári dolgozott a cséplőgépnél. Munkakozbí'11 
véletlenül belelépett az etetőbe, anv.'v a lá-
bát teljesen összeroncsolta. Állapota életve-
szélyes. Megindult a nyomozás annak kiderí-
tésére, hofc,/ a szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség. — K i s Jú l ia 19 éves mindeneslány 
vasárnap este szerelmi bánatában lugkőolda-
tot ivott. Állapota súlyos, életveszélyes, kihall-
gatni nem lehetett éjidéig. 

Megszigorították 
a vasárnapi munka-

szünetet 
Budapest, julius 8. A MTI jelenti: Valamennyi 

egyháznak és a társadalom széles köreinek régi 
kívánsága a vasárnapi munkaszünet teljessé tétele. 
Ennek a kívánságnak tesz eleget, az ipari muka 
vasárnapi szünete kiterjesztéséről szóló kereske-
delmi miniszteri rendelet, amely a „Budapesti 
Közlöny" keddi számában jelenik meg. 

Az uj rendelet értelmében a székesfőváros, 
valamint a vidéki tőrvényhatósági jogú és me-
gyei városokban munkaszüneti napokon az élel-
miszerek közül esak a romlékony és a múlhatat-
lanul szükséges élelmiszereket, tej, tejtermék, ke-
nyér, péksütemény zjoldséig, főzelék, gyümölcs, 
valamint élő és leölt baromfiféléket, a húsféléket 
csak nyári időszakban szabad árusítani és ezeket 
is csak egy órán keresztül. Azokat a nyilt árusí-
tási üzleteket pedig, amelyekben kenyeret, péksü-
teményt és gyümölcsöt, illetve tej és tejterméket 
árusítanak, a jövőben munkaszüneti napon csu-
pán három órán át szabad nyitva tartani. 

Kis- és nagyközségekben ez a szigorítás ilyen 
mértékben a mezőgazdasági lakosság érdekében 
nem volt keresztülvihető, azonban az árusítás lehe-' 
tőségét ezeken a helyeken az eddigi 3 órás idő-
ről 2 órára csökkentették. Azoknak a vidéki vá-
rosoknak a területén, ahol vasárnap hetivásárokat 
tartanak, mindaddig, amíg a hetivásárokat köz-
napra át néni helyezik és ebben az irányban a 
lépéseket a kormány sürgősen megteszi, átmeneti-
leg ar árusítás a községre vonatkozó rendelkezés 
az irányadó. 
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Előkészületek 
a i algyői hid átalakítására 

„Az átalakiiás nem zárhatja ki az uj hid megépítését" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 
tartották meg Algyőn a vasúti hid átépítésével 
kapcsolatosan a helyszíni szemlét. Ezen résztvet-
tek az államépitészeti hivatal kiküldöttein kivül 
az érdekelt törvényhatóságok képviselőd, Szege-
det dr. Simkó Elemér tiszti főügyész képviselte. 
A tárgyalásokon megállapodtak abban, hogy a 
legsürgősebb teendő volna a hídhoz vezető feljá-
rók megépítése. Az építkezést az államépitészeti 
hivatal fogja vezetni és a munkálatoknál a hoz-
zájárulás arányában mindhárom törvényhatóság 
területéről alkalmaznak munkásokat. 

Az építkezésekkel kapcsolatban hétfőn a város 
felterjesztést intézett a kereskedelemügyi minisz-
terhez, amelyben azt kérte, hogy az algyői vasúti 
hid átalakítása csak ideiglenes jellegű legyen és 
a munkálatok ne zárhassák ki később az uj algyői 

közúti hid építését. Kéri továbbá a város azt is, 
hogy az átalakított hidon a vasúti menetrendet 
ugy változtassák meg, hogy a közúti forgalom 
minél jobban lebonyolítható legyen. Kéri a város, 
hogy a közúti közlekedés számára a vámdijat ugy 
állapítsa meg a minisztérium, hogy a most ér-
vényben lévő kompdijaknál alacsonyabbak legyen. 
Végül a törvényhatóságok számára a szokásoi 
vámmentességet kéri Szeged városa az átalakí-
tandó algyői hidon. 

A helysaini szemlén számításokat tetteik ajrr» 
is, hogy mekkora forgalmat lehet majd a hidoD 
lebonyolítani. Az algyői kompon a napi forgalom 
maximuma 6—800 kocsi. Ezzel szemben a hidon 
a számitások szerint 4800 kocsi forgalmát tudják 
lebonyolítani, ha a vasúti menetrendet megfele-
lően módosítják. 

Julius: gyümölcs nélkül 
Alig van meggy és barack, foronvmagas árak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az idei 
nyarat a gyümölcshiány jellemzi. Évek óta nem 
fordult elő, hogy Szegeden és környékén o'y kevés 
lett volna a gyümölcs, mint az idén. A hires sze-
gedi, szatymazi és környéki gyümölcsőskertek má-
jusban elfagytak, ennek következménye a jelenlegi 
rendkívüli gyümölcshiány. A piacok üresek, a 
környéki szekerek nem hozzák az i gyümölcsöt, 
mert nincs. Annyv gyümölcs sincs, ami a belső fo-
gyasztást fedezné, természetesen exportra eddig 
gondolni sem lehetett. Idén is eljöttek Szegedre 
a nagy exportcégek képviselői, akik minden nyá-
ron Szegeden dolgoznak, de rövid néhá y nap 
múlva elutaztak a városból, mert nincs mit ex-
portálni. 

A gyümölcskereskedések is élszomeritó képet 
nyújtanak. Az üzletek jóformán teljesen üresek, 
mintha nem is a gyümölcsszezon közepén lennénk. 
Az üzletekben alig van néhány kiló gyümölcs, a mi-
nősége sem a legprímább, az ára pedig ijesztően ma-
gas. A rossz kpnjunktura következtében a "itrom 
ára js magasra kúszott. Egy láda citrom ma 50 
—52 pengő, holott .nemrég még 16—18 pengő volt. 
Detailban ez azt jelenti, hogy mig ezelőtt 5—6 
fillér volt egy darab citrom, most" 16—18 fillér 
ugyanannak az ára. 

A csereszngekrách-hal kezdődött az idei gyü-
mölcstelenség. Csak kétféle áruból volt jelentő-
sebb mennyiség: a germensdorfiból és a zsabolai-
ból. Az előbbi ára 80—120 fillér volt, mig tavaly 
40—60 fillérért korlátlanul lehetett kapni. Megy-
ből idén a tavalyinak tizedrésze sem termett. Idén 
az árak 60—150 között ingadoztak a tavalyi 40—60 
fillérrel szemben. Földieperből is lényegesen keve-
sebb termett. Tavaly 30-90 fillért fizettek kilójáért, 
Idén 1.50—2 pengő volt a válogatottan szép áru, 
de ebből is csak kevés volt. Hasonló a helyzet a 
ribizkénél is, melyet idén 60—100 fillérért í'rultak, 
mig tavaly 40—50 fillérért széltében-hosszáhan le-
hetett kapni. Természetesen idén befőzésről, leg-
alább is ezekből a cikkekből, szó sem lehetett. 
Csak azok tehettek el gyümölcsöt télire, akik iga-
zán jómódúak és megadhatták maguknak art a 
luxust, hogy a méregdrága gyümölcsöt befőzésre 
vásárolják. Ezék pedig igen kevesen vannak. 

Most jelent meg a piacon a sárgabarack — fan-
tasztikusan magas áron. Diónagyságu, halvány-
sárga apró barack ára 80 fillér, a jobb árué 180! 
De olyan kevés termett, hogy a termelők ilónkint 
kínálják a viszonteladóknak. A mult évben a 
príma barack ára 36—50 fillér volt. Hasonló a 
helyzet a nyári savanyu almáknál is. Kevés van 
még belőlük egyelőre, az ára éppen ezért magas: 
40—60 fillér között mozog. 

Szerencsére »z ezután következő gyümölcsök-
ből jó termésre van kilátás. Elsősorban sok alma 
lesz, remélhetőleg olcsó áron. Bőven lesz körte is, 
máris lehet kapni, de az ára egyelőre még magas. 
Csemegeszőlőben <?s dinnyében sem lesz hiány. 
Főleg agy ndlnnyeszezonra van kilátás és a gyü-
mölcskedvelók a dinnyénél kárpótolhatják azt, 

amit a cseresznyénél és a meggynél elmulasztot-
tak. 

Mondanunk sem kell, hogy az idei nagy gyü-
mölcshiány katasztrófálisan érinti a gyümölcs-

termelőket, akiknek most már minden reményűk 

a későbben érő gyümölcsökben van 

Asz olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőségi Szíveskedjék la-

punkban közzétenni alanti közérdekű pár so-
rom. Szeged városában körülbelül 12.000 ke-
rékpár fut, főleg nem luxus miatt. A járdákon 
kerékpározni elzárás terhe mellett tilos, de ar- j 
ról semmi gondoskodás sem történik, hogy 
különösen a rossz kövezetü és kövezetnélküli, 
időnkint poros és nyakigsár uttesteken, ho-
gyan haladhasson a kenyerét kereső halandói 
Kérjük az illetékeseket, hogy ahol még lehet-
séges, az uttestek mindkét oldalán 30 centimé-
ter sávon kerékpárral járható utakat alkossa-' 
nak. A jövendő kövezéseknél pedig erre is föl-
tétlenül legyenek tekintettel. Bizonyos, hogy 
akkor nem lesz panasz a kerékpározókra, nem 
kell drákói büntetés és sokkal kevesebb bal-
eset fog előfordulni. Köszönettel soraim köz-
léseért, vagyok tisztelettel (Aláirás.) 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
ugy a magunk, mint az összes rokonság 
nevében, hogy szeretett jő édesanyánk, 
nagyanya, testvér, rokon, 

özv. Ungár Lázárné 
sz. Fried Fannv 

f. évi julius hó 7. napján, életének 77. évé-
ben hosszas szenvedés után elhalálozott 

Drága halottunkat julius hó 9. napján, 
délután fél 4 órakor temetjük a zsidó 
temető cinterméből. 

Stein Arnoldné sz. Ungár Rózsi, dr. Möí-
ler Manóné sz. Ungár Janka, Ungár Pál, 
Ungár Sáüdor, Ungár Géza, Ungár Béla, 
Ungár Imre gyermekei, — Fried Mór 
testvére, — menyei, vejei, unokái és ki-

terjedt rokonsága gyászolják. 

Minden külön értesítés helyett. 

Külön villamos indul a Dugoalcs-térröL 


