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napon belül önmagától összeomlik, 

olyan 6ulyos szervi hibákkal van tele. 
— A tervezetet csakis olyanok készíthették, 

akiknek fogalmuk sincs a gyakorlati élet köve-
telményeiről. A legfőbb csalódás ott követ-
kezik be, hogy a belföldi árak emelése követ-
keztében nagy arányban esni fog a belföldi fo-
gyasztás, így a szövetkezet semmiképen sem 
juthat a kontemplált bevételhez, tehát nem 
finctn "'rozhatja az exportot. 

A szegedi paprika különálló felle-
gének megszüntetése hallatlan me-
rénv f'i Szeged szerzett jogai ellen. 

— Mi, kereskedők, ezekután semmiesetre 
sem vállaljuk a felelősséget a tervezet elgán-

csolásáért. Csinálják meg. Maid kiderül, hogv 
életképtelen szervet alkottak, amely sokkal 
több kárt okoz, mint hasznot. A mi felfogá-
sunk szerint — és felfogásunkat konkrét ja-
vaslatban már régen kifejezésre juttattuk — 
az exportkérdést sokkal egyszerűbben is meg 
lehetne oldani, még pedig ugv, hogv illetéket 
vetnek ki a belfogyasztásra kerülő paprikára 
06 ezt az illetéket használják fel az export 
előmozdítására. Ehhez pedig semmiféle uj. 
drága szövetkezet nem kell, elegendő hozzá a 
gyógynövénykirendeltség. 

A szegedi érdekeltségek körében különben 
feltűnést kelt, hogv a Szegedi Gazdasági Egye-
sület, mint a szegedi gazdák hivatalos szerve, 
eddig még nem hallatta szavát ebben a nagy-
fontosságú kérdésben. 

A vasárnapi vihar 
ralá'os vir.ámcsapás, felborult csónakok a Tiszán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt, vasárnap rendőri eseményei között el6Ő 
helyen kell megemlíteni a Matlcó- család tragé-
diáját. Matkó József gazdálkodó a nagy vihar-
ban kiment a tanyájából, hogy az istállóban 
az állatokat megitassa. Amint kilépett az 
ajtón, lecsapott a villám a tanva ereszébe, on-
nan pedig a gazdálkodóra, aki holtan t-erült el. 
Holttestét néhány perccel később találták meg 
megszenesedve. Matkó József felesége kilenc 
esztendővel ezelőtt szintén villámcsapás kö-
vetkeztében halt meg. A villám ugyanazon a 
helyen, közvetlen közelében csapott le és ettől 
a fiatal asszony szívrohamot kapott, amely 
még aznap végzett vele. A szerencsétlen Mat-
kó József holttestét felboncolják. 

A vasárnap déli vihar nagv pánikot idézett 
elő a Tiszán. A hirtelen kerekedett viharnak 
majdnem halálos áldozata akadt, egv megra-
kott csónakot felborítottak a hullámok, a 
bent ülőket csak nagvnehezen lehetett megmen-
teni. A strandok pillanatok alatt elnéptelened-
tek. 

A szokatlan hevességű vihar a városban 
kisebb károkat okozott. Leszakított több cég-

táblát, házak tetőzetét, kerítéseit rongálta 
meg. Az ujszegedi SzAK-pálván a vihar ki-
döntött egy hatalmas fát, amely a nézőtéri pa-
dokra zuhant és azokat megrongálta. Ember-
életben szerencsére nem esett kár, csak kisebb 
balesetek okozója volt a vasárnapi vihar, amely 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt. 

Vasárnap délelőtt beszállították a szegedi 
gyermekgyógyászati klinikára Kristó Julian-
na 2 esztendős tanyai kisleányt, aki szülei há-
zánál véletlenül lugkőoldatot ivott. A kisleány 
állapota súlyos. A szerencsétlenség ügyében 
megindult az eljárás. 

Balogh Mária 19 esztendős tanyai leány 
vasárnap este öngyilkosságot követett el az 
országúton. A leány hazafelé mentében egy 
útszéli fára felakasztotta magát. Szerencsére 
nem sokkal később arra mentek ismerősei, 
akik a leányt azonnal levágták a kötélről é6 
igv sikerült az életnek megmenteni. A leánv 
azért akart megválni az élettől, mert ezakit.itt 
ideáljával. A szakítást veszekedés előzte meg 
és ez annvira elkeserítette a fiatal léánvt.hosrv 
a halálba akart menekülni. 

SOROZÁS A DOM-TEREN 
(A DélmHgyarorszug munkatársától.) Hétfőn 

délután megélénkült a Dóm-tér A szabadtéri játé-
kok rendezősége hat órára tűzte ki a női statiszté-
ria sorozását. A félig kész színpad elé kis sárga 
asztalt helyeztek dr. J a n o v 1 c s Jenő főrendező 
és vezérkara számára. Ebben a miliőben, hatal-
mas rendőri készenlét jelenlétében kezdődött meg 
a sorozás. Janovics munkatársai sorba állították 
a jelentkező hölgyeket, akiket előbb a Hatósági 
Munkaközvetítő megrostált. Közel háromszáz nő 
szorongott a vezérkari asztal előtt. A válogatás 
gyorsan ment. A jelentkező hölgyek legtöbbje már 
az előző években is résztvett a szabadtéri előadá-
sokon, mostani jelentkezésükkor pontosan bemond-
ták, hogy melyik jelenetben vettek részt 

— Igazán öröm önökkel dolgozni — Jegyezte 
meg Janovics Jenő. 

Miután egvelőre pzázötven hölgyre volt szük-
ség, a jelentkezők fele még nem került bele a sta-
tisztériába, ami természetesen nagy csalódást oko-
zott a kimaradottaknak. Elsősorban azokat vették 
fel, akik már a mult esztendőkben is szerepeltek, 
azután azokat, akiknek énekhangjuk van és vé-
gül a csinosabb, jóalaku jelentkezőket. 

A százötven hölgyet végül három csoportba 
osztotta a rendezőség. Az első csoportba került a 
legkitűnőbb anyag, a máodikba s kevésbé jó han-
gúak, vagy éppen a „hangtalanok", a harmadikba 
a többiek. Volt köztük nem egy olyan is, ki arra 
hivatkozott, hogy husz évvel ezelőtt már szerepelt 
vidéki színpadokon. A rutinirozottabbakat termé-
szetesen előnyben részesítették. 

A tér meglelt kíváncsiakkal és „hozzátartozók-
k í l " . A legtöbb hölgy kísérővel jelent meg és 
amig a hölgy sorjára várakózótt, a kísérő körül-
nézett — protekció i r á n t . . . A szigorú sorozóbi-
zottság előtt azonban mit sem ért a protekció, 
csakis a rátermettsécet nézték. Bizony megtör-

tént az is, hogy utólag valakit kiselejteztek a sor-
ból, az ilyen azután szomorúan eltűnt a tömegben. 

Akadt nem egy kedves jelenet is. 

— Én valamikor főszerepeket játszottam nagy 
színházaknál. . . — állította magáról egy korosabb 
hölgy. 

Janovics megcsóválta a fejét. Bajos elküldeni 
egy volt kollégát. 

— Én már műkedvelőknél is szép sikereket 
arattam — mondotta egy fiatal leány. Azt hiszem, 
itt is megállom a helyemet. . . 

Érdekes, hogy a legtöbb jelentkező — férjes 
asszony volt, lányok sokkal kevesebben akadtak. 
Hja, ha a férjnek nincs munkája! 

Hét órára véget ért a sorozás. Az első cso-
port tagjait sorba állították és megmagyarázták 
nekik a téendöket. Ahogy végignéztünk a csopor-
ton, csupa ismerős arcot láttunk: egykori karda-
losnőket, sugónőket és más cébbelieket. 

Kedden délután hat órakor újra statisztériát 
soroz a rendezőség, a férfiak kerülnek sorra. Négy. 
száz statisztára van szüksége a rendezőségnek, 
akiket azután mind a három darabban foglalkoz-
tatni fognak. Erre a négyszáz helyre ezer jelentke-
zőt jegyzett elő a Hatósági Munkaközvetítő. — 
Kedden délután befejeződik a felvétel munkája, 
azután megkezdődik a statisztériával a komoly 
munka. 

K e r é k p á r o s o k itóueímCbe! 
Megérkeztek a legújabb ttpusu női és férfi kerék-
párok! Mindenféle alkatrész, külső és belső gumi 
3 legolcsóbb árak mellett beszerezhető. Javítások 
fillére* árakon. Használt kerékpárok is kaphatók 
SCHON HENRIK kerékpArOzletében, Tisza Lajos 
korul 37. (Református oalota,) tu 

Keresik 
a hamisan vádoiókat 
a röszkei gyilkossági kísérlet 

ügyében 
(A Délmagvarország munkatársától.) A 

mult év őszén történt, hogy Lázár Ferenc 
röszkei gazdálkodót a trianoni határárokban 
vérbefagwa eszméletlenül találták. Fején ha-
talmas seb tátongott, amelyet az orvosok meg-
állapítása szerint hatalmas kődarabbal ejtet-
tek rajta. A gazdálkodót sikerült megmentem 
az életnek. Kiderült, hogy a gazdálkodót ak-
kor vágták fejbe hátulról, amikor tanyájába 
igyekezett bejutni. A gyilkos abban a hiszem-
ben, hogy az öreg meghalt. Elvonszolta elet-
telen testét a határárokba azzal a szándékkal, 
hogy a gyilkosság gyanúját hatánncidensre 
tolja. A fendőrség a Lázár-család tanuvallo : 

másai alapján letartóztatta az öreg vejet, Nyán 
István gazdálkodót. A tanúvallomások szerint 
ő követte el a gvilkossági kísérletet Később 
jelentkezett a rendőrségen Lázár János. ** 
öreg gazda fia, aki bevallotta, hogy 6 > ;u» 
fejbe apját, azért, mert az öreg ujbol meg 
akart nősülni, ami neki nem lett volna kert-
vére 

A'bíróság Lázár Jánost gyilkosság kísérlete 
miatt súlyosan megbüntette és az ítélet a na-
pokban emelkedett jogerőre. Az ügyészség 
most az érdekes ügy aktáit visszakuldotte a 
rendőrséghez u j nvomozás végett. Az ügyész-
ség most ugvanis eljár mindazok ellen. akiK 
Nyári Istvánt hamisan vádolták meg a gyil-
kosság kísérletével. _ 

Elsülyesztették 
a Br i tanniai 

London, iulius 13. Szakadó záporban, az éj 
sötétségének leple alatt stilvesztették el V. 
Gvörnn királv vitorlás jachtját, a Britanniát. 

Az éj beálltával egv torpedóromboló az 
angol csatornába vontatta a „Britanniát . 
Két tengerész motoros bárkán a jacht fedélze-
tére ment ós óraműves dinamitbombát helye-
zett el a fedélzet alatt. Néhány perc múlva 
dördülés rázta meg a levegőt. A jacht vízzel 
telt el, majd oldalára dőlt és lassan elsülyedt 
n hullámsirban. i 

Kilenc OTBA-szakormt 
neveztek ki Szegedre 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Egy 

évvel ezelőtt alakult meg az Országos Tisztvi-
selői Betegápolási Alap, amely a köztisztvi-
selők betegellátását szolgálja. Az OTBA 
megalakításával egyidejűleg azonban a vidéki 
körzetekben nem került sor a szakorvosi el-
látás megszervezésére. A Délmagyarors~ág 
többizben mutatott rá ennek az állapotnak a 
hátrányaira, az OTBA-tagok panasza alap-
ján állandóan sürgettük a szakorvosok kine-
vezését. 

Most az OTBA központjából arról értesítet-
ték a szegedi kerület vezetőségét, hogv a több-
szöri felterjesztés eredményeképen végre meg-
történt a szakorvosok kinevezése. A szegedi 
körzetben kilenc szakorvost neveztek ki. A 
szakorvosi ellátást a tagok az OTBA kerületi 
főorvosának, a körzeti orvosnak, vagy magán-
orvosnak a javaslata alapján vehetik igénybe. 

A kinevezett szakorvosok a következők: 
sebészet: dr. Karácsony Aladár, OTBA fő-

orvos; szülészet, nőgyógyászat: dr. Stróbl Fe-
renc; szemészet: dr. Fehér Gyula; fül, orr. 
gége. torok: dr. Falta László; csecsemő, gyer-
mekgyógyászat: dr. Dobsay László; bőrgyó-
gyászat: dr. Kolb Endre; urulógia: dr. Kará-
csony Aladár; röntgen dr. Forfota Erich; ve-
gyi steorológia és bakteorológia laboratóriumi 
szakorvos: dr. Ivánovics György. 

A rendelet szerint, ha az OTBA-tag a ren-
delési idő alatt jelentkezik a szakorvosnál, ucv 
díjmentesen kezelendő, de a írvógvszer. köt-
szer és laboratóriumi vizsgálat, továbbá a rönt-
gen-, kvarc- és diathermia-kezelés önköltségi 
diját meg kel' fizetni, ezt a szakorvos tarto-
zik előzetesei számszerűleg közölni. Rendelési 
időn kívül jelentkező OTBA-tag pótdíjat, tar-
tozik fizetni. 


