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Mozgalmas vasárnapja 
volt a rendőrségnek 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Izgal-

mas életmentés játszódott le vasárnap a kora 

délutáni órákban a Tiszán, a R e g d o n - f ü r d ő 

közelében. A fürdőzök segitségkiáltásokra let -

tek figyelmesek, amelyek a Tisza közepe felől 

hallatszottak. Egy férfi fuldoklotl a viz köze-

pén. A vizimentők motorral siettek segítségé-

re a fuldoklónak és az utolsó pi l lanatban sike-

rült is megmenteni. Kiderült, hogy az illetőt 

S p i t z e r Jakabnak h ív ják , a Báró Jósika-

ucca 32. szám alatt lakik. Spitzer át akarta úsz-

ni a Tiszát, de a víz közepén elhagyta ereje. 

— A Mars-tér! piacon ismét műkődnek a zseb-

tolvajok. Legutóbb S z ű c s Lászlónétól lop-

tak el 17 pengőt. A rendőrség keresi a tettest 

— Vasárnap a szegedi ügyészségre beszállítot-

tak egy 14 esztendős kisteleki gyereket, ak i 

a nagyapjától 20 pengőt lopott el. A gyerek 

azt áll ít ja, hogy a pénzt ő kereste és azzal 

adta át nagyapjának, hogy abból ő ruhát akar 

venni magának. Miután nagyapja a pénzt 

nem adta vissza, ellopta. — A Hóbiártbasa-

ucca 13b. számú házban vasárnap öngyilkos-

ságot kísérelt meg H e g e d ű s Lajos 48 éves 

napszámos; luminá l t vett be, mert összeveszett 

családjával. Hegedűsnek nem ez az első ön-

gyilkossági kísérlete, máskor is vett be már 

mérget. Hegedüst a kórházban ápol ják. — 

C s e r n a Piroska 16 éves leány még 15-én el -

tűnt Szegedről. A fialal leány Szegedről Ma-

kóra ment kerékpáron, de Makóra nem érke-

zett meg. A szülők vasárnap bejelentették a 

rendőrségnek a fiatal leány eltűnését. — P a p p 

Mfhályné, Puskás-uccai lakős vasárnap egy 

magas létráról leesett. A mentők súlyos sé-

rülésekkel a kórházba szállították. — D é r y 

Pá l tanuló kerékpárját vasárnap a Deák Fe-

renc-uccából ellopták. A r a c s y Alfréd vá-

sárhelyi diák gépei a Csekonics-ucca sarkáról 

lopták el. A rendőrség keresi a kerckpártol-

va jókat. 

SzQlefetf keresztény-e 
Lányi Márfon, vagy 

kikeresztelkedett zsidó ? 
A tótkomlósi választás a bíróság előtt 

Tótkomlós, augusztus 19. A tavasszal lefolyt 
országgyűlési képviselőválasztás utolsó hetében 
az úgynevezett „ néma hét" alatt történt, amikor 
a torvény értelmében már minden hangos kor-
teskedés tilos, hogy a tótkomlósi választókerület 
községeiben temérdek rflpcédulát szórtak szét 
Dénes István kortesei. A rój ' iulák tartalma 
erősen támadta Lányi Mártom, a NEP hi-
vatalos jelöltjét, akiről többek közt azt állította, 
nogy nem is született keresztény, hanem kike-
resztelkedett zsidó. A röpcédulák miatt Lányi 
Márton panaszára többrendbeli eljárás indult 
n>eg. Szombaton választási véfcég és rágalmazás 
vétsége miatt került a gyulai törvényszék Ung-

U l f n á c s a e , é M é l i k Endre budapesti joghall-
gató. A vád szerint Mélik rendelte meg és ter-
jesztette a sértő tartalmú röpcédulákat. A főtár-
gy*iásón, amelyet Tótkomlós községházának ta-
nacstermeben tartottak meg, megjelent Lányi 
Marton országgyűlési képviselő is. 

A vádlott jóhiszeműségével védekezett és a 
valóság bizonyításának elrendelését kérte, ami-
nek a bíróság helyt is adott és elnapolta a fő-
tárgyát a «t Méliket bizonyítékainak előterjesztésé-
re utasította. Egybén elrendelte, hogy a követ-
kező tárgyaláson dr. unyi Márton orszá<rogü-
lésl képviselő születést és egyéb okmányait köz-
jegyzőileg hitelesített másolatban mutassa be a 
bíróságnak. 

Rágalmazás címén elzárásra ítéltek Belgrádban 
egy katolikus püspökül 

Belgrád, augusztus 19. Dr. Bauer Antal zág-

rábi érsek három évvel ezelőtt húsvéti pásztor-

levelében megbélyegezte a jugoszláv SzokoJ-azer-

vezetet kalolilzusellenes működése miatt. A Szokol 

vezetősége annakidején pert indított Bauer érsek, 

továbbá több katolikus püspök ellen, akik a jtász-

torlevelet a templomokban felolvasták. 

Tüz a berlini rádiókiálliíáson 
Berlin, augusztus 19. A rádíókiállitás egyití 

csarnokában az este tüz ütött ki. A csarnok lán-

gokban áll. Tízenkét tüzoltóosztag vonult ki. A 

tüz este félkilenckor ütött ki, néhány pillanat! 

múlva átcsapott a kiállítás hármas, négyes és ötös 

számú csarnokára, amely egy óra alatt csaknem 

elpusztult. A lángok mintegy 50 méter magas-

ságba csaptak fel. A rádiótornyon lévő vendéglő is 

lángbaborult. 

Amennyire eddig meg lehet állapítani, a tüz 

kitörése idejében a vendéglőben és a rádiótorony-

ban több látogató tartózkodott, akik aligha tud-

tak a földszintre jutni. 

Berlin egész tűzoltósága kivonult a tüz hely-

színére. 

A két autócsarnok, a második és harmadik szá-

mú csarnok veszélyen kivül van, mert a tűzoltók-

nak egyórai eereőfeszitésael sikerült a t ű i terje-

dését m^g fékezni. 

Az égő rádiótoronyban 8 ember van veszély* 

ben, akiket eddig még nem lehetett megmenteni. 

Este tiz óra tájban a tűzoltóknak sikerült biz-

tonságba helyezni azokat, akik a tüz elől a rádió* 

torony 50 méter magasban lévő vendéglőjébe 

meneKültek. 

Éjjel tizenegy óra tájban a rádiókiáUitáson 

támadt tüzet sikerült elszigetelni. Az oltási munka 

terméeaeteaen néhány órát még igénybe vesz. 

J 

Közel ötvenezer idegen fordult meg 
a szabadtéri játékok idején Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A i ide-

genforgalmi hivatal érdekes kimutatást állított 

össze a szabadtéri játékokra érkezett vendégekről. 

Eszerint a szabadtéri előadások idején, augusz-

tus 3. ós 18. között, tizenőt filléres gyorsvonat-

tal összesen 14.530 ulas érkezett Szegedre. Aa 

államrendőrség kedvezményes vizumot adott 764 

személynek. A kedvezményes vizumot a 764 sze-

mélyből, nemzetiségek szerint, a következők vet-

ték igénybe: 

jugoszláv 370 személy 

román 303 személy 

csehszlovák 84 személy 

Amerikai Egyesült Államok 5 személy 

lengyel 1 személy 

Palesztinából 1 személy 

összesen 764 személy. 

Az idegenforgalmi hivatal autóbuszkörsétára 

vitt a szabadtéri játékok idején 2239 személyt, ez 

1343 pengő bevételt jelentett az autóbuszüzem 

számára. 

A statisztika szerint augusztus első hetpben 

20.000 különféle prospektust osztottak szét. Pá-

lyaudvari szolgálatot tartott az idegenforgalmi 

hivatal 34 alkalommal, ucoai információs szolgálat 

volt 21 esetben, viszont az idegenforgalmi hiva-

tal megbízottai 12 ismertető előadást tartottak. 

A rendőrségen be nem jelentett és csak az 

előadásokra <' Uezők számát az idegenforgalmi 

Ha panas&a, 
reklamációja van, fordulfo 

Közvetlenül a Kiadóhivatal-

60a, levelezőlap vapy teletor 
utfón 

hivatal 2000-re becsüli. A végeredmény tehát 

az, hogy a szabadtéri játékok idején 17.00a 

olyan vendég érkezett Szegedre, akiket nyilván: 

tudtak tartani. Természetesen legalább kétszer eny-

nyi azoknak a száma, akik nem a filléres vonatok-

kal, hanem a rendes személy- és gyorsvonatokkai 

és autókkal érkeztek Szegedre a szabadtéri elő-

adások alkalmával. 

Hz olasz kormány 
bezáratta 

az összes értéktfizsdéket 
Milánó, augusztus 19. A kormány bezáratta a 

milánói, bolognai, firenzei, fiumei, génuai, ná-

polyi, páduai, torinói, trieszti, velenoei érték-

tőzsdét. 

Két uszé világrekord 
a japán-amerikai 
versenyen 

Tokió, augusztus 19. A Japán-amerika i 4x900 

métera6 gyorsuízóstafétában a japán üszők $ pere 

42.2 másodperces idővel uj világrekordot úsztak. 

A 4Ó0 méter«6 gyohsu^zátMn fagoni át ás a1 

á i W i k a i Medioa holfverMaiybaú vegeitek 4 p*C 

45.2 másodperces idő alatt, ez az idő ugyancsat 

világrekord. Az első nap eredménye után Japáo 

vezet Amerika ellen 36:27, pontarányban. 

A' zágrábi járásbíróság felmentette a rágalma-

zás vádja alól a vegliai püspököt, de a Saokoí s 

vezetősége fellebbezett A belgrádi felfebbviteB 

bíróság megsemmisítette a zágrábi járásbíróság] 

ítéletét és a püspököt rágalmazás címén bűnös* 

nek mondotta ki és ezért hétnapi elzárásra ítélte„ 


