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Súlyos szerencsétlenség
a vasúti hidon
Mázolás* munka közben egy munkás elszédült a hőségben,
lezuhant az állványról és magával rántotta munkástársát
(A Délmagyar
ország
munkatársától.)
Tegnap délután a vasúti híd mázolási munkálatai
közben súlyos kettős
szerencsétlenség
történt.
A vasúti hidat napok óta. mázolják és ennél
a munkánál dolgozott Jójárt
János és
Balia
Béla mázolósegéd is. A szokásos módon folvt
a munka a hid k ü k ő részén. Lengő deszkán
dolgoztak, amely kötéllel volt a hid vasalkatrészeihez erősitve. Jójárt a felső deszkán állott, alatta Balia dolgozott
Munkaközben Jójárt hirtelen
megszédült
és
lezuhant.
Estében az alsó deszkára
zuh/int és
magával
rántotta
Baliát
is. A két férfi most
már menthetetlenül lezuhant volna, a nagy magasságból, szerencsés véletlen folvtá.n azonban
mindketten
fennakafrak
a hid legalsó
veremén.
A zuhanás zajára odasiettek a többi munkások és borzadva látták, hogv a két ember milyen veszedelmes helyzetben van. Az is lát-

szott, hogv egyikük
sincs eszméleténél
és igv
bár a viz felett csüngtek, ha lezuhantak volna,
menthetetlenül belefulladtak volna a Tiszába.
Azonnal értesítették a mentőket és a tűzoltókat, akik azután fáradtságos munka után a két
embert kiszabadították veszedelmes helyzetükből.
A két eszméletlen munkást beszállították a
kórházba, ahol az orvosok megállapították,
hogv mindketten
súlyosabb
természetű
gerincsérülést
szenvedtek
az
esés
következtében.
Mindkettő állapota súlyos, de nem életveszélyes. Jójártot eszméletre térése után kihallgatta a rendősrég és akkor azt a, vallomást
tette, hogy valószínűleg
a nngy hőségtói
szédült, meg a magasban
és ugv zuhant le. A vizsgálat megindult annak megállapítása végett,
hogv a két munkás balesetéért terhel-e valakit
felelősség?

II számonkérőszék komolyabb kifogásokat
nem talált a városi aiiminiszIrációSian
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer- kat az ügyosztályok előkeresték, fölszerelték a
hozzájuk tartozó előiratokkal és a szerdai ülédán reggel kilenc, órakor a városháza közgyűsen mutatták be a számon kérőszéknek.
lési termében ismét összeült a számonkérőszék, hogy folytassa az elmúlt héten megkezA számonkérés délután háromnegyed kettődett munkáját: számonkérje a városi ügyoszkor ért véget. Az eredménye, amint azt a vátályoktól az év eltelt első felében végzett munrosházán közölték velünk, teljesen kielégítő. A
kát. A számonkérőszék ülésén most is dr. viszámonkérőszék komolyabb hibát, mulasztást
téz I m e c s Gvörgv főispán elnökölt,
jelen
egvik ügyosztály munkájában sem tapaszvolt két törvényhatósági bizottsági tag. dr. talt, megállapította, hogy az ügyintézés elég
Bodnár
Géza és dr.
H u n y a d i - V a s s gyorsan történik, nagyobb restancia sehol
Gergely, ott volt dr. T ó t h Béla polgármestersincs, a hivatalok általában betartják a közhelyettes és megjelentek az összes ügyosztályigazgatás egyszerűsítésére és gyorsítására vovezetők.
natkozó rendelkezéseket.
Az első ülésen, mint emlékezetes, a számonA számonkérőszék felülvizsgálta az év első
kérőszék átvette az ügyosztályok tevékenysé- feléről szóló tevékenységi kimutatásokat és
gi kimutatását és az iktatókönyvekből talá- ezzel munkáját befejezte.
lomra kijelölt néhány aktaszámot, hogy anDr. P á l f y József polgármester, aki julius
nak elintézését kémpróbaszerüen
tanulmá- elsejével megkezdte a nyári szabadságát, már
nyozhassa. A kémpróbára kijelölt ügydarabo- nem vett részt a számonkérőszék záróülésén.

Az orvoskamarai választás
eredménye
Az egyesült kamarai pártok listája alig maradt kisebbségben
a Mone-listával szemben
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden reggel kezdődtek meg a szegedi orvoskamarai körzetben a választások, amely
iránt
élénk érdeklődés mutatkozott. Mint a
Délmagyarország
jelentette, a választás első napján
az orvosok
75 százaléka
leadta szavazatát.
Szerdán délelőtt folytatódott a szavazás, a
vidékről beérkezett szavazatokat vették át a
e/avazatszedő bizottságok. Déli 12 óráig csak
szórványosan érkeztek a, szavazatok, a küldöttségek vezetői délben 12 órakor kitűzték a zárórát.
A szegedi orvoskamarai körzeihen összesen
870 olyan orvos van, aki szavazásra jogosult. A választás két napján a 870 orvos közül 820-an gyakorolták
szavazati
jogukat,
ugy. hogy az orvosok 95 százaléka
leszavazott.
A szavazás eredménye — amelyet délután
3
órakor
hirdettek ki a városháza
közgyűlési
termében — a következő:
A MONE-listára
leadott,
szavazatok:
dr. Meskó Zoltrin elnök
778 szavazat
dr. Kramár Jenő alelnök
463 szavazat
dr. Ernvev István titkár 445 szavazat
dr. Pataki Dezső pénztáros 471 szavazat
dr. Halassv Antal ellenőr 480 szavazat
dr. Vinkler Elemér iigvész 780 szavazat.
iz Egyesült
Kamarai
Pártok
lix'áia
feltűnő
szép eredménnyel
került ki a választásból,
bár' a többséget nem sikerült biztosítania. Az
elnöki és az ügyészi tisztségekre nem volt kü-
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lön jelöltjük az egyesült pártoknak. Erre a
listára leadott szavazatok eredménye a következő:
dr. Meskó Zoltán elnök
778 6zavazat
dr. Ditrói Gábor alelnök
322 szavazat
dr. Bereczk Péter titkár
369 szavalatot
dr. Sándor József pénztáros 305 szavazat
dr. Debre Péter ellenőr
295 szavazat
dr. Vinkler Elemér ügyész
780 szavazat.
A szavazás eredménve meglepetést keltett,
mert még az ellenpárt köreiben sem remélték,
hogv az Egyesült
Kamarai
Pártok
listájára
ilyen sok szavazatot
adnak le. Ez a párt csak
az általános kívánságnak engedett és
ióformán
csak az utolsó
napokban
lépetit akcióba.
Nem
is fejthetett ki ilven körülmények között nagyszabású agitációt, csupán néhány körlevélben
agitált és ha idejében
lép fel és széleskörű
akciót indíthat
ugy helyben,
mint vidéken,
bizonyosra
vehető a mostani
szavazás
arányából,
hogy a maga. számára
megszerezte,
volna a,
na,ay
többséget.

DADÖASTIIN
vitágftirdőbe h e d v c z m e n í j c s
n y a r a l á s 15 vagy 21 napra
útiköltséggel együtt
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Pokolgépes merényletek
Madridban
Madrid.
julius 1. Tegnap egv most épülő
hatalmas ház
bokrétaünnepélyét
tartották
meg. Az ünnepély közben dörrenés rázta meg
a frissen készült tetőzetet. A gerendázat sok
helyen beomlott és néhány munkást maga alá
temetett. A munkások és a ház épittetője, aki
egvik jobboldali szervezet vezetőembere, sietve
hagvták el az épületet. Még nem is értek le a
földszintre, mikor ujabb
robbanás
történt,
amely lángbaboritotta az állványokat. A következő félórában még öt robbanás
történt a
házban, amely csaknem teljesen rombadöntötte
a házat. Megállapították, hogy a hét, pokolgépes
merényletet az anarchista szövetség tagjai követték el.

Jankók
cigányháboruja
(A Délmagyarország munkatársától.) Monstre
cigányháboru ügyét tárgyalta szerdán a szegedi
törvényszék. A J a n k ó-familia tagjai kerültek •
biróság elé, mert nemrégiben a Sümegi-vendéglőben tettlegesen összeszólalkoztak és a bicskákat
is használták. Ugy kezdődött a dolog, hogy a cigányok rokoni megbeszélésre ültek össze a vendéglőben. Ott volt Jankó József és unokatestvére,
Jankó János, aki arról nevezetes, hogy őt is kiutasították annakidején a szerbek Horgos környékéről. Azóta Szegeden él a többi Jankó körében.
A másik asztalnál ült a család másik két tagja,
Jankó Mátyás és Jankó András, akik szinté« unokatestvérek. Ez a két cigány valamin összeszólalkozott. János és JóZisef csittitani igyekeztek a haragosokat, de ez nem használt A kocsmáros kituszkolta a verekedőket az uccára, ott folyt tovább a csata. A Jankók botokkal megtámadták
Jankó Józsefet, aki erre előrántotta bicskáját és
megszúrta — Jankó Jánost, a menekült cigányt.
A nagy verekedésnek a rendőrök vetettek véget.
A törvényszék előtt J a n k ó József azzal védekezett, hogy önvédelemből szúrta meg unokatestvérét, mert megtámadták és életét is veszélyeztették. A kihallgatott tanuk igazolták részben
az önvédelmet, a biróság további tanubizonyitás
lefolytatása végett a tárgyalást elnapolta.
Belvárosi Mozi

Csütörtök, péntek

Szász Ha — Raína fllice
tegnap átütő sikert aratott nagyszerű vendégjátékának diadalmas folytatása. Soha ennyit
nem nevettek, mulattak színházban, mint a mu'attatás e két reprezentáns nevü művészének.
FILMEN: A

S á r g a bestia

A N I O N É ezzel szemben a legszélesebbkor«
agitációt fejtette ki, a párt számos megbízottLugosi Béla izgalmas grand guignolja.
ja utazott ki vidékre, hogv személves agitá5, 7, 9.
9-kor a nyáriban játszunk
ció) ie folytasson az orvosok körében, ezenkívül
pariig ólep és az orvosok nagvrésze által elSzéchenyi M©»i
Csütörtök, péntek
itélt személyes harcot is indított a másik lista |
A pénz rabiai
jelöltjei ellen. Ennek a ióelőre megszervezett
hajsza a milliók után. Inkisinov és Spelmanns
agitációnak tudható he. hogy a ATONE most
főszereplésével.
5, 7, 9
megszerezhette a többséget.

