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Hétfőn délután 
Szegedre érkeztek 

a pllótaplknlk résztvevői 
14 repülőgép viióahirQ utasokkal - Mollison, Amy Johnson, Deter-
ding, íord Donegaf, PresSand, Shaw ^adnagv, az Ellison-házaspár 

tizennégy órája Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

délután Szegedre érkeztek a második pilótapik-
nik résztvevői. A repülőtéren a külföldi pilóták 

fogadtatására nagy közönség gyűlt egybe, mint-

egy ezer főnyi közönség lepte «I a kordonokon 

helül a vendégek részére fentartott részt, amikor 

az első gép hat óra nyolc perckor simán leszál-

lott. A repülőtér közönsége izgatottan várta a gé-

pek érkezését már fé'öt óra óta. A város részé-

ről dr. Katona István tanácsnok fogadta a re-

pülőket, ott volt Berzenczey Domonkos műszaki 

főtanácsos, dr. Szekerke Lajos főügyész, az ide-

genforgalmi hivatal vezetője. Megjelölt a repülő-

téren dr. vitéz Shvoy Kálmán ós dr. Ilnny ídy-
Vass Gergely' országgyűlési képviselő, dr. Szent-
Györgyi Albert és dr. Kogutowitz károly egye-

temi tanár is. 

Az első gép 

érkezését hatalmas szirénabugás jelezte. Hat óra 

után néhány perccel tünt fel a Tisza felöl az 

első gép. A repülők Debrecenbőt Mezőkövesd"n 
keresztül Mezőhegyesre repültek, ahol megtekin-

tették az állami birtokot. Öt óra ötven perckor, 

indult el az első gép Mezohagvcsről. Ezt a gépel 

a vi lághírű Mollison-házaspár, 

helyesebben Amy Johnson vezette. Hat óra nyolc 

perckor ért földet Mollisonék gépe. A közönsé-

get Amy Johnson kissé megijesztette, mert a 

leszállás után belelépett az egyik pedálba, amitől 

a gép, repülőnyelven mondva, »rádlizott«, azaz 

körben forgott a saját tengelye körül. Baj .izon-
ban nem történt, inert a világhírű pílútanö ha-

marosan lefogta a gépet és igy az nem fordulha-

tott fel. A gépből elsőnek Fáy István kecskeméti! 

és csanádi főispán szállott ki, aki a házaspárral 

utazott Mezőhegyesről, azután a hires Mollison, 
majd legutoljára felesége. Amy Johnson ugyan-

is kiszállása előtt toalettet csinált, puderdobozft 

vett elő, bepuderezte az arcát, még a körmét Ls 

megigazította és csak akkor szállott ki. Termé-

szetesen őt fogadták a legnagyobb érdeklődés-

fel. Fotográfusok és autogramkérők rohamozták) 

meg. A világhírű házaspár mosolyogva állta a 

rohamot. Mollisonékat dr. Katona István tanács-

nok üdvözölte, majd Mollison válaszolt néhány 

szóval. Mollisonék gépét is megcsodálta a közön-

ség. A barna színű, hatalmas kétfedelű gép töl-

tésen csukott és arról nevezetes, hogy ez 

a leggyorsabb gép 

» piknik résztvevői közül. Amy Johnson és férje 

uccai ruhában repül, de nem' visel pilótaöltönyt 

a többi reszt vevő sem. Erre nincs is szükség a 

tersen csukott gépeknél. A világhírű pilóta nő na-

gyon csinos, fiatal hölgy, közép maga termetű 

& an-o nemzetes, h 0 g y f é r j j e l ^ y ü t í nagyon, 

jókedvű... Ck ketten voltak' a kirándulás tréfr-
esmaloi a radhzast is valószínűleg azért rögtö-

nözte, hogy ráijesszen a közönségre 
Ezután néhány percnyi időközökben'befutott a 

többi gép is. Megérkezeti 

a piknik vezetője, O. J . Tapper, 

hatalmas Gypsy Major gépén, azután 1{. Deter-

d ' n g , a világhírű Deterding petróleumkirály fia. 

A jókedvű, szürkeruhás fiatalembert is nagy 
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deklődéssel fogadta a közönség. Megérkezett az-

után Lord Donegal, az angol felsőház tagja kí-

sérőjével, Sir Eri'c Haly-veI, aki ugyancsak felső-

házi tag. H. R. Presland és Shaw hadnagy, akik-

nek gépe Mezőkövesden a fe'szállásnál összeütkö-

zött és összetörött, utasként érkezett Szegedre. Ti-

zenharmadkinak érkezett 

az Ellison-házaspár,' 

majd Thornton őrnagy a feleségével. Thornton-

né szőkeségét mindenki megcsodálta. Utoljára ér-

keztek meg 

a magyar repülők: 

a gróf Wenckheim-házaspár, akiknek gépét a leg-

régibb magyar pilóta, Dobos József vezette,azután, 

a Hertefendy-hkzasp&r, majd a műegyetemi re-

pülők két Gerfe-tipusu géppel, összesen 

tizennégy gép 

érkeziett S^gedre. Az idegenforgalmi hivatal » 

piknik külföldi résztvevőinek ajándékkal kedves-

kedett, paprikát és egy-egy csomag Gárgyán-fél* 
tarhonyát kapott mindegyik emlékűi. 

A repülőtérről a város hatalmas kilátókocsijai 

vitték be a városba a vendégeket. Az első ut a 

szállodákba vezetett, ahol átöltöztek, majd für-

deni mentek a Tiszára. Mindegyik regattaklub 

vendégül látott közülök néhányat. A vendégek el-

ragadtatva 'Szemlélték az esti sziliekben pompázó 

Tiszát. Alig lehetett kicsalhatni őket a vízből. 

Este félkilenckor a fényesen kivilágított fogadal-

mi templomban orgonahangversenyt rendezted 

tiszteletükre, majd a Hungária terraszán vaom-a 

következett, amely a legjobb hangulatban a ké-

sői órákig tartott. A piknik résztvevői a kora 

reggeli órákban repülnek tovább Szegedről, a 

Balaton felé. 

Hugó V ktor 
legnagyobb müve N Y O M O R U L T A K ! ^ 

" 1 CsuiitriöBBelvárosi 

Megdöbbentő adatok 
a külvárosi és a tanyai gyermekek 

élelmezési hiányairól 
(A Délmagyarország munkatársától . ) A sze-

gedi egyetem Közegészségtani Intézete feltűnő 
statisztikában dolgozta fel a szegedi gyerme-
kek élelmezési viszonyait. K i tűn ik ebből a ki-
mutatásból, hogy a szegedi gyermekek nagy 
százalékát helytelenül értelmezik, mert azo-
kat az élelmiszerekét, amelyek az egészség 
fenntartásához és a fejlődéshez szükségesek 
volnának, nem kap ják meg ezek a gyerme-
kek. E tekintetben nincs kivétel a jobbmódu, 
belvárosi gyermekeknél sem, a külvárosré-
szekben és a tanyavilágban azonban szinte 
kétségbeejtőek az állapotok a gyermekek élel-
mezése tekintetében. 

Az élelmezési statisztika szerint 

a Belváros 

gyermekei közül 11 százalék nem kap tejet, 64 
százalék nem kap elég zöldfőzeléket. 27 száza-
lék nem ehetik elég gyümölcsöt, 6 százalék 
még vasárnap sem eszik hust, 1 százalék nem 
kap elég zsírt. 4 százaléka pedig egyetlen to-
jást sem kap hetenkint. A jobbmódu belváro-
si gyermek az észszerű táplálkozás helyett sok 
sonkát, süteményt, cukrot és csokoládét kap. 

Még rosszabbak az élelmezési viszonyok 

a külvárosrészekben, 

ahol a gyermekek 39 százaléka nem kap tejet; 
35 százaléka nem kap elegendő zöldfőzeléket, 
47 százaléka nem eszik elegendő gyümölcsöt, 
16 százaléka még vasárnap sem ehetik hús-
ételt. 6 százaléka nem kap elég zsirt, 22 szá-
zaléka pedig egyetlen tojást sem fogyaszt he-
tenkint. 

Megdöbbentőek végül 

a tanyai gyermekek 

élelmezési viszonyai. A tanyán a gyermekek 
87 százaléka nem kap teiet, 38 százalék nem 
kap elég zöld főzelékei, 49 százalék nem eszik 
gyümölcsöt, 32 százaléka legfeljebb cs."'- két-
lietenkint egyszer jut húsételhez, 14 százaléka 
nem eszik elég zsiros ételt. 44 százaléka a ta-
nyai gyermekeknek pedig teljesen nélkülözi a 
to'ásos ételt. 

Ezzel szemben tulsok lisztből készüli étf1! 
esznek a tanyai gyermekek, főleg tésztaleves, 
száraz tészták, savanvjkáposzta. babféle, bur-

gonya 
Mit 
•nva szerepel a tanyai gyermek étetrendjén. 
" Tiből ál l jon a gyermek mindennap i táplalé-

ka? — ezt a kérdést veti fel a Közegészségta-
ni Intézet kimutatása és tüstént meg is felel 
rá: naponta negyed-félliter tej, főzelék, zsir, 
vaj, kerti vetemény, gyümölcs, tojás, hus, tész-
ta és sajt szerepei jen a gyermek . naponkénti 
ételei között. H a a szülők betartanák ezt az 
ételrendet, akkor kevesebb megbetegedés for-
dulna elő a gyermekek körében és a mosta-
niná l fejlődésképesebb gyermeksereg élne Sze-
geden. A helyes étrend megállapításába azon-
ban könyörtelenül beleszól a nincstelenség, 
különösen a külvárosi és tanyai gyermekek 
táplálkozásánál játszik ez nagy szerepet, 
azonban sok j ómódú családnál azért rosszul 
táplálták a gyermekek, mert nem tudják ki-
választani a szelők a tápláló ételnemüeket. 

Óngyikosságot követett el 
egy Somogyi-telepi 

asszony 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

délelőtt a Somogyi-telep, IV. ucca 150. szám 

alatti házba, egy öngyilkoshoz hivták a mentő-

ket. Tóth Kálmánné, született Varsáyi Sára 41 

esztendős asszony követett el öngyilkosságot, la-

kásában felakasztotta magát. Mire a mentők ki-

érkeztek, már nem lehetett rajta segíteni. Tóth-

né az eddigi megállapítások szerint anyagi okok 

miatt követte el tettét. Többizben emlegette is-

merősei előtt, hogy a jelenlegi helyzetet sokáig 

nem tudja elviselni és inkább felakasztja magát., 

mintsem hogy igy éljen. Hozzátartozóinak hétfűn 

délelőtt feltűnt, hogy sokáig nem látják. Keresni 

kezdték és akkor találtak rá, már holtan. Holt-

testét beszállították a törvényszéki orvostani in-

tézetbe. 

M"tie f i l l é r e s vacsora 
a R A F F A Y - É T T E R E M kerthelyi sőgében 
Hizlalt rostélyos v, bécsi sze et v. sertéskaraj körí-
téssel 70 fillér. Minden pénteken harcsa* 
Rendelésre barmikor. 


