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4500 mázsa cseresznye, 
8000 mázsa barack 
(400.000 pengő) 

a szegedi gyümölcsexport eddigi eredménye 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szege-

det az idén szerencsére elkerülték a termés-
pusztitó elemi csapások, amelyek az elmúlt 
esztendőkben olyan irtózatos károkat okoztak 
és amelyek az idén is meglátogattak néhány 
távolabbi vidéket. Az időjárás különben is szo-
katlanul kedvező volt, a terméseredmények be-
teljesedtek és majd mindenből olyan nagy lett 
a termés, amilyenre nem igen számitoltak. Rá-
adásul az árak sem morzsolódtak le, a gaz-
dák tehát az idei jól értékesíthető termésben 
megtalálják a kárpótlást az elmúlt esztendők 
veszteségeiért. 

Nagyszerűen bevált az idén a gyümölcster-
més, aminek hatása különösen az exportban 
nyilatkozik meg. A Külkereskedelmi Hivatal 
megbízottja állandóan Szegeden tartózkodik 
és itt irányítja az exportkereskedelmet, vala-
mint gyűjti az exportra vonatkozó statisztikai 
adatokat. Kimutatása szerint Szeged idei gyü-
mölcsexjx>rtja már eddig is meghaladta nem-
csak mennyiségben, de értékben is a mult évi 
eredményeket. 

Szegedről eddig több. mint négy-
százezer pengő értékű gyümölcsöt 
exportáltak a kereskedők a kül-

földi piacokra. 

Nem kevesebb, mint négyezerötszáz mázsa 
cseresznye és nyolcezer mázsa kajszinbarack 
került Szegedről exportálásra. Pedig a drágább 
és a nemesebb gyümölcsök, amelyekből szin-
tén nagy és jó minőségű a termés, még hátra 
vannak. Hátra van még az őszibarack, a ró 
zsaharack, az alma, a körte és a szőlő. 

A szegedi gazdák az Hdigi tapasztalatok 
szerint gyakran elkövetik azt a hibát, hogy s 
gyümölcsöt teljesen beért állapotban szedil. 
le, pedig igv nem exportálható a szállítmány, 
mert útközben, különösen a nagy hőség kö-
vetkeztében gyorsan és könnyen megromlik. 
A szabály az, hogv az exportra szánt gyümöl-
csöt a teljes beérc előtt két, három nappal 
kell leszedni, mert ilyen nem teljesen beért 
állapotban veszély le'ienebbül exportálható. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 24.4, a legalacsonyabb 13.6 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.2, este 762.0 mm. A levegő páratar. 
talma reggel 82, délben 50 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 4—5. A lehul-
lott csapadék mennyisége 0.9 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Tdőjóslat: Nyugat felől ujabb borulás, 
több helyen eső, esetleg zivatar, kivált észak-
nyugaton. Jobbára déli, délnyugati légáram-
lás, különösen a déli és délkeleti megyékben 
hőemelkedés. 
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— Igazolták az a j törvényhatósági mandátu-
mokat. Az igazoló választmány hétfőn délben 
dr. vitéz Imecs György főispán elnökletével 
ülést tartott, amelyen felülvizsgálták az uj 
törvényhatósági mandátumokat. Igazolta a 
választmány a tizenharmadik kerületben tar-
tott választás eredménvekéjwn az ismét meg-
választott dr. Berkes Pál rendes tag és Kovács 
István póttag megbízólevelét és igazolta az 
OTI-választás eredményeképen mandátumhoz 
jutott dr. Cserzy Mihály és Báni János rendes, 
valamint Szlusnyi József póttagságát. 

— Nyári szünet a bíróságoknál. Hétfőn meg-
kezdődött a szegedi bíróságokon a hivatalos 
nyári szünet, amelv augusztus végéig tart. A 
törvényszéken a nyári szünet alatt úgyneve-
zett szüneti tanács működik, amelynek el-
nöke dr. Mátétefkl Dezső. A szüneti tanács 
hetenként egyszer tart főtárevalást ós ezeken 
a napokon csakis a sürgősebb üerveket tár-
gyalja. Hasonlóképen szüneti tanács működik | 
a polgári törvényszéken is, egyébként, pedig tel-
jes csend borult az épületre. Megkezdődött a 
nyári szünet az Ítélőtáblán is, ott ie csak he- ! 
tenként egyszer, csütörtökön tartanak tárgya- I 
lásokat. A nyári szünet alatt kivételt képez-
nek a sürgős fistveken kivfil azok az esetek, 
amikor tettenérés esete foroer fenn, ezeket az 
üevekef soronkivill létárgvaliák. 

— Shvoy Kálmán szabadságon. Vitéz dr. 
S h v o y Kálmán nv. altábornagy, országgyű-
lési ktyviseM vasárnap többheti' tartózkodásra 
külföldre utazott.. Külföldi tartózkodása során 
végignézi a berlini olimpiai játékokat is. Shvoy 
altábornagy kéri, miután ezidő alatt postá-
ját nem dolgozhatja fel —, hogy augusztus 
végcig levélben ne forduljanak hozzá. 

— Tizenhat amerikai magyar diák magyar-
országi utazása. A Magyarok Világkongresszu-
sának elnöksége értesítette a város hatóságát, 
hogy az amerikai magyarság második generá-
ciója számára az idén is megrendezik azt a pá-
lyázatot, amelynek eredménveképen az elmúlt 
évben két tehetséges Amerikában született fia-
tal magyar jöhetett át az ó-hazába, tanul-
mányútra. A világkongresszus az idén szintén 
két fiatal amerikai magvar számára biztosítot-
ta a tanulmányut. költségeit. Az „Amerikai 
Magyar Néjvszava" ugyancsak két tehetséges 
Amerikában született magyar diákot küld Ma 
gyarországra, a legrégibb amerikai magyar 
egyesület, a Verhovay Egylet pedig fennállásá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából tizenket 
tőt. így tizenhat fiatal amerikai magyar ér 
kezik az idén Magvarországra. Végiglátogatják 
az országot. Szegedre julius végén, vagv au-
gusztus elején jutnak el. 

— Az alsóközponti közigazgatási kirendeltség 
uj vezetője. A polgármester a tanyaközpontok 
megszervezésére vonatkozó legutóbbi közgyű-
lési határozat alapján Nyilassy Pált, az alsó-
központi közigazgatási kirendeltség eddigi ve-
zetőiét felmentette megbízatása alól és :6mét 
a belterületi közigazgatáshoz osztotta be, he-
lyébe Árendás Gvörgvöt nevezte ki. A közgyű-
lési határozat értelmében a tanyaközpontok 
közigazgatási kirendeltségeinek élén csak jog-
végzett tisztviselők állhatnak. 

1 10 éves Húszak LászM 
holttestét kifogták 
a Tiszából 

(A Dél nwgyar ország munkatársától.) Jelén-
tette a Délmagyhrország, hogv a mult hét csü-
törtökjén a Marosba fulladt Euszák László 10 
eves kisfiú, Huszák Ede ujszegedi vak kosár-
fonó kisfia, aki apját kézenfogva vezetgette 
az uccákön. Af>aésfia együtt fürödtek a káni-
kulai hőségben, a viz elsodorta a gyermeket 
apja mellől. A vak kosárfonó gvermeke halálát 
nem tudta túlélni, még azon az éjszakán egy 
rozsdás mordállval szivenlőtte magát. 

A gyermek holttestét tegnap vetette ki a 
Tisza a vashíd mellett. Látszott, hogy már 
több nap óta lehet a vizben, de a (személyazo-
nosságát csak akkór tudták megállapítani, 
adukor a gyermék ódesanvia aumoszkálta a 
holttestet; kétségtelenül fél ismerte fiát, a 10 
éves Lászlót. A rendőrség intézkedésére a 
holttestet beá l l í to t t ák a törvényszéki orvos-
tani intézetbe, ahol felboncolják. 

PÉNZT KflP 
minden értéktárgyra, kereskedők árukra Dr. Simon 
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Ivády: 4421, 
Cseresznyés: 3056 

Nyilt választás Pásztón 

Pásztó, ¡ulius 13. Kéthetes izgalmakban bő-
velkedő események után vasárnap zajlott le a 
nyiltválasztás Pásztón I v á d y Béla és Cse-
r e s z n y é s Aladár között. A nyiltválasztáson 
Ivády győzelme egy pillanatig sem volt kétes 
Ivády 4421 szavazatot kapott Cseresznyés Áladéi 
3056 szavazatával szemben. A kerület képvise 
lője a Nep elnöke lett 1365 szótöbbséggel. k> 
előzményekalapján meglepetés, hogy Cseresz 
nyés 3065 szavazatot kapott. Vasárnap általábai 
nyugodt volt a hangulat a szavazás latt, d 
sok panasz volt az ellenzéki gyülekezőhelyei 
kijelölése miatt. Volt község, ahol egy juhakloi 
jelöltek ki az ellenzéki szavazók gyülekezőhe 
ívének. Hir szerint a kisgazdapárt megint pe 
ticióval támadja meg a pásztói választást. 

Veszi^etaies m m 
kerékpártolvajt fogott el 

a rendőrség 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Vá-

sárhelyi-sugáruton egy rendőr figyelmes lett 
egy fiatalemberre, aki le és fel sétálgatott az 
uc'cán. A rendőr aztán észrevette, hogy az il-
lető odalép egy kerékpárhoz és fel akar ugra 
ni rá, A rendőr elfogta a fiatalembert, aki be 
vallotta, hogy a kerékpárt el akarta lopni. Be 
vitte a központi ügyeletre, kihallgatták és ki 
hallgatása során kiderült, hogy veszedelme 
kerékpártolvaj került kézre. 

Az elfogott fiatalember, B a l a s s a Zoltái 
25 esztendős somogyitelepi lakós, kihallgatás 
során beismerte, hogy eddig már több kerék 
párlopást követett el. Nem volt állása — mon 
dotta — és ezért határozta el magát arra 
hogy kerékpárokat fog lopni. Vallomása alap-

i ján a rendőrség barátja lakásán három ke-
! rékpárt talált, amelyeket Balassa nemrégiben 

lopott el az uccákon. Az volt a szándéka, hogy 
a géj>eket értékesíti, de nem volt bátorsága 
hozzá, attól tartott, hogy megfogják. A rend-
őrségen hétfőn délelőtt letartóztatták Balas-
sát és átadták az ügyészségnek. 

— A 25 éves „Orosházi Friss Újság". Jelen-
tfs állomáshoz érkezett, el vasárnap az Alföld 
egyik bátorszavu, megalkuvás nélküli ellenzéki 
napilapja, az ..Orosházi Friss Újság". Neg-yd-
százados jubileumát ünnepelte a magyar újság-
írás. a politikai világ és az orosházai társada-
lom. A jubileum alkalmából a lap gazdag ün-
nepi számot ad,ölt ki, amelynek minden sora rá-
világít arra a szókimondó harcra, amelyet az 
alföldi nagyközségben 25 év alatt kifejtett. A 
magyar újságírás szeretettel és megbecsüléssel 
köszönti a negyedszázados orosházi napilapot 
és főszerkesztőjét, a bátor helytállásról ismert 
dr. Mitlasovszky Jánost. 

— Dr. Szőnyev Károly: a makói rendőrkapi-
tányság u j vezetője. A belügyminiszter dr. 
S z ő n y e y Károly szegedi rendőrkapitányi 
Szegedről Makóra helyezte át és megbízta az 
ottani kapitányság vezetésével. A makói rend-
őrkapitányság volt vezetőyét, Z o m b o r v 
Gyula rendőrfőtanáesost szolgálati érdekből á 
kecskeméti kapitányság élére helyezték. Dr. 
Szőnyey kapitány egyik legrégibb szegedi tag-
ja a szegedi rendőrkapitányságnak, hosszú időn 
keresztül az utlevélosztály ügyeit vezette, leg-
utóbb a bűnügyi osztály referense volt. A ma-
kói rendőrkapitányság u j vezetője hamarosan 
átveszi hivatalát. Az áthelyezéssel kapcsolatban 
a szegedi kapitányságon u j átcsoportosítások 
történnek a Hivatali Beosztásokban. 

B ü f Ö f t i é f lekváriát, ugorkájif, 
paprikáját, paradicsomát,,!/!!!!! fl. -1»! 
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