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Sürgős intézkedésekkel kell biztosítani 

A REKORD-GYÜMÖLCSTERMÉS 
értékesítést 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi gyümölcstermelő gazdákat egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el az a készületlenség, 
amely az idei hatalmas gyümölcstermést vár-
ja Szegeden. Attól tartanak az érdekeltek, még 
pedig joggal, hogy a gyümölcs tekintélyes ré-
sze kárbavesz, mert még semmi nyoma nem 
látszik annak, hogy a hatóságokban komoly 
szándék lenne a szükséges előkészületek meg-
tételére. Néhány évvel ezelőtt is az történt, 
hogy a gazdák 

kénytelenek voltak a Tiszába dobni 

értékes sárgadinnye-termésük nagy részét, 
mert senki sem gondoskodott az exportlehető-
ségek biztosításáról, sót arról sem, hogy a vá-
rosba hozott gyümölcsöt legalább néhány na-
pon keresztül a megromlás veszélye nélkül 
fölrak tározhassák. 

Már hetek óta tisztában lehet vele mindenki, 
hogy az idén szokatlanul nagy, 

szinte rekordtermésre 

mi tan i . 

lehet szá-

Kedvezó körülmények között teleltek ki a 
gyümölcsösök, nagyszerű volt a tavasz, a ko-
rai és a késői fagyok megkímélték a fákat, 
minden baj nélkül mull el a virágzás és 
nagyszerű éghajlati viszonyok között folyik 

most a gyümölcsfejlődés is. Az érdekeltek ide-
jekorán figyelmeztették a bőséges gyümölcs-
termés biztató reménységére a város hatósá-
gát, amelytől azt a megnyugtató választ kap-
ták. hogy nyugodtak lehetnek, minden intéz-
kedés megtörténik. Ezzel szemben 

mind a mai napig nem történt semmi. 

Nincsenek aszalóleiepek, pedig rövidesen 
megérik a meggy is, maholnap a cseresznye-
ízezon el is múlik már, nincsenek hütőheíyi-
ségek. már pedig a tömeges érés idején lehe-
tetlenség lesz a hatalmas gyümölcsmennyisé-
geket egyszerre becsomagolni és elszállítani az 
exportpiacok felé. 

Nagy baj az is, hogy Szegeden nincs elegen-
dő pálinkafőző üst, pedig az arra alkalmas 
gyümölcs jelentékeny részét igen jó lehetne 
pálinkaként értékesíteni. A város szeszfőzdéje 
hosszú esztendők óta nem működik, pedig az 
idén bizonyára lenne elég dolga. Kecskemét 
ezzel szemben alaposan felkészült a várható 
nagv gyümölcstermésre. Ott nem fog gondot, 
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PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
R N I B . CSEKONICS * • KISS UCCA SAROK 

ÉLELMISZEREK 

Mazsola 10 deka 15 fillér 
Akácméz 1 kg p i . j g 
Narancs v. citromszorp essencia 1 üveg 24 fillér 

Mqgyorós csók 10 déka 24 fillér 
Csokoládé drazeé 10 deka 19 fillér 
I-a juhturó 10 deka 12 fillér 

HAZTARTACI CIKKEK 

Mézes légyfogó 12 drb 24 fillér 

Öriási fém súroló csutak 1 drb 24 fillér 

Tök ós ugorkagyalu 88 fillér 

Patent fözelékgyalu 68 fillér 

Vásárhelyi I-a háziszappan fél kg 44 fillér 

FÜRDÖCIKKEK 

Szalma női kuli fürdőkalap 38 fillér 

Szalma evezős sapka zöld ellenzővel 38 fillér 

Vászon póló sapka 48 fillér 

Csónakázó sapka zöld ellenzős 48 fillér 

Short divat kendő 98 fillér 

Vászon short női nadrág P 1.78 

Holnap ujabb cikkeket hirdetünk. f\<'r'ii' 
figyelemmel kisérni naponkint megj* 1---'-

hirdetéseinket. 

zavart okozni sem az aszalás, sem a hűtés, 
sem a pálinkafőzés problémája. A kecskeméti 
gazdák igy bizonyára értékesíteni tudják majd 
gyümölcstermésüket, amire az előző ínséges 
esztendők után a szegedieknek is olyan nagy 
szükségük lenne. 

A gyümölcskérdés soha olyan fontos köz-
igazgatási probléma nem volt. mint az idén és 
ezekben a hetekben kétségtelenül ez lenne a 
városigazgatás legfőbb problémája, ha lenne a 
városházán, aki megfelelően foglalkozna vele. 
Pedig most nem csak a gazdák és nem csak 
az exportőrök érdekeiről van szó, hanem a vá-
ros egyetemes érdeke is kockán forog, hi-
szen a gyümölcstermelők legnagyobb része 
városi bérföldön gazdálkodik és a nagy gyü-
mölcstermés esetleg megteremthetné a lehető-
séget a horrobilis földbérhátralékok megfize-
tésére is 

A 71 éves óvónő 
hirtelen halála 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-
nap délben tragikus hirtelenséggel elhunyt 
özv. Z e 1 e n k a Imréné ismert szegedi nyug-
díjas óvónő. A 71 esztendős úriasszony a Kis-
tisza-ucca 5. szám alatti házban lakott és on-
nan indult el reggel a városba. Utja déltájban 
az ősz-uccán vezette keresztül. Itt hirtelen 
rosszul lett és eszméletlenül esett össze. 

A járókelők mentőkért telefonáltak, akik 
azután az uriasszonyt mentőautóra tették és 
elindultak vele a közkórház felé. Amikor a köz-
kórház előtt leemelték a mentőautóról, meg-
döbbenve látták, hogy az idős úriasszony idő-
közben meghalt. Egyenesen a törvényszéki or-
vostani intézetbe szállították. Halálát valószí-
nűleg agyvérzés okozta. A boncolás fogja 
azonban pontosan megállapítani a tragikus 
hirtelen halál pontos okát. özv. Zelenka Im-
réné hirtelen halála városszerte mély részvé-
tet keltett, az elhunyt uriasszonyt sokfelé is-
merték és tisztelték. 

A csengelei 
véres maiális 
Öt támadót letartóztattak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyar ország, hogy a csengelei 
iekolák pünkösdhétfői majálisa véres verekedés-
sel végződött. A kocsmasátorban összevere-
kedtek a duhaj legények és két rendőrt: vitéz 
Szalay é6 Mátraházy főtörzsőrmestereket, akik 
távozásra szólitották fel őket, leütötték. A ve-
rekedésnek számos kisebb-nagyobb sérültje van, 
legsúlyosabban sebesült, meg egy legény, aki 
most is válságos állapotban fekszik a közkór-
házban. 

A lefolytatott vizsgálat igazolta a rendőrök 
jogos fegyverhasználatát, megállapítást, nyert, 
hogy a rendőrök csak akkor rántottak kardot, 
illetve revolvert, amikor életük is veszélyben 
forgott. A verekedő legények közül a nyomo-
zást végző detektívek öt embert vettek őrizetbe. 

Pénteken délelőtt valamennyi őrizetbevettet 
bekísérték a központi ügyeletre, ahol újból ki-
hallgatták őket, majd kihirdették előttük az 
előzetes letartóztatást elrendelő végzést.. A 
rendőrség a, duhaj legényeket pénteken délben 
átkísértette az ügyészségi fogházba. Valameny-
nyi ellen hatósági közeg elleni erőszak és 
súlyos testisértés büntette cimén indul bűnvádi 
eljárás. 

mm 
Hotel ol Parco 
Központi fekvés, kitűnő konyha, 
minden kényeim. OlCSÓ Arak. 

S z e g e d i k é p v i s e l e t : 

Nea Ernő banküzlet 
utazást irodáta, 
Széchenyi ter 6. 8» 

H koblenzi per 
A „Nemzeti Újság"-ban, a magyar katoliciz-

mus ismert, magasnivóju napilapjában jelent meg 

az alábbi közlemény „ÉGBEKIÁLTÓ!" cimen: 

„ÉGBEKIÁLTÓI Az, ami május 26-án Né-
metországban a koblenzi törvényszéken el-
kezdődött s ami a bejelentés szerint egy'vé-
geláthatatlan processzusnak a kezdete, csak 
ezzel az egy szóval jellemezhető: égbekiáltó! 

Az ¡rányitott német sajtóban a fenti dá-
tummal nyilván központilag sugalmazott cik-
keik jelentek meg, amelyek arról szólanak, 
hogy 267 ferencrendi szerzetest a legsúlyo-
sabb erkölcstelen üzelmek miatt vád alá he-
lyeztek. A pokoli tervvel megfogalmazott és 
az irányított sajtótól sátáni kéjjel kiterege-
tett vád az, hogy ezek a szerzetesek kiskorn 
gyermekekikel, betegekkel és gyengeelméjfi 
növendékeikkel éltek vissza a legaljasabb é? 
egyúttal legerkdicstelenebb módon. A közle-
ményekből az is kitűnik, hogy a perek első 
lavinája kerek három hónapig fog tartani. 

Sokatmondó és nagyon Ls kiemelkedő je-
lenség, hogy a német lapoknak ezt az ugyan-
csak bőven kezelt szenzációját idáig egyetlen 
mag)- kiilföUdi lap eem vette át az egész világsaj-
tóban. Nyilván azért, mert annyira lehetetlen-
nek és barbárnak, egyenesen embertelennek 
tartja a vádlat, hogy csak agyonhallgatással 
tud rá felelni. Megengedhetetlennek tartotta 
világgá kürtölni egy olyan vádat, mely val-
lási Ízléseken innen és tul az erkölcsi tökéle-
tesség hirében és példájában álló rendet ért 
s mely vádnál a per lefolytatása a nyilvános-
ság teljes kizárásával történik ugy, hogy sem 
a vádló kilétéről és szavahihetőségéről, sem 
a vádlottak védekezéséről tudomást szerezni 
nem lehet. Ilyen vádakat Fekete misék cimü 
ponyvákban és pamflettekben lehetett eddig 
is megkockáztatni, eleve lemondva a szavahi-
hetőségről és eleve belenyugodva az elvete. 
mültség megbélyegzésébe. A mai német titkos 
rendőrségé és hivatásáról megfeledkezett bi 
róságé a kétes dicsőség, hogy a pornografi-
kus regények legmocskosabh szennyét komoly 
bírósági tárgyaláo alapjává merte tenni. De 
az övé is a felelősség a világtörténelemnek 
eme legszörnyűbb, eddig még ismeretlen té-
nyéért. 

Ez a titokba zárt per. melynek rsak vádját 
és ítéletét közlik, de peranyagába betekintést 
nem engednek, a legellenségesebb és egyúttal 
legpokolibb támadás, amely az Egyházat 
vagy intézményeit valaha érte. A francia an-
tiklerikalizmus annakidején csak kiüldözte a 
szerzeteséket, az istentelen bolsevizmus csak 
száműzte vagy agyonlövette őket. I)e a becsü-
letük legalább megmaradt s mint vértanuk 
foglalhattak helyet az emberiség megkülön-
böztetett tiszteletében. A n met titkosrendőr-
ség vagy annak sugalmazója most mindennél 
gyalázatosabb és pokolibb tervet kovácsolt: 
a legutolsótól, de a legnagyobbtól, a papi és 
emberi becsülettől is meg akarja fosztani a 
német népnek azokat a szerzeteseit, akik ott-
hon és szerte a világban tudományos, iroda' 
mi és karitatív téren a felmérhetetlenül V -
nagyobb dicsősége* szerezték neki. 

A világ közvéleménye és elsősorban a vi 
lágkatolicizmius közvéleménye ezt az elvete 
mült lénést már nem nézheti többet tétlewftl" 


