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Darányi Kálmán 
földművelésügyi miniszter 

Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den a délelőtti órákban Szegedre érkezeti Da-
rányi Kálmán földmüvelésügyi miniszter, aki 
liáromhónapon át a miniszterelnököt helyet-
tesítette. A miniszter autón érkezett feleségé 
vei, a Hungáriában szállott meg, majd első 
'ltja a városházára vezetett, aho) vitéz dr. 
lm*™ Gvörgv főispán és dr. Pálfu József pol-
gármester fogadta. Rövid megbeszélés után 
Darányi miniszter ós kísérete a mezőgazdasági 
kiállításra, indult, aliol dr. Hunyadi-Vas Ger-
gely országgyűlési képviselő fogadta és bemu-
tatta a. gazdasági egyesület vezetőségét. A mi-
niszter hosszasabban időzött a kiállításon, 
nagv érdeklődést tanúsított a buzaversenv és 
a gyümöloskiállitás iránt. A miniszternek ízlé-
ses csomagolásban szegedi gvümölcsökkel meg-
rakott kosarat nvuitottak át. 

Az egyes osztályoknál a kiállítási csoportok 
vezetői kalauzolták a minisztert és kíséretét 
Tetszéssel szemlélte a miniszter a paprikakiál 
fctdmt. ahol Szanyi István fővegvész adott fel 
világosítást. A növénytermelési állomás anya 
srát Obermayer Ernő kísérleti igazgató mut.at-

be A növényvédelmi körzetnői Laczkó Ala-
dár fóadjunkfcns vázolta azt a széleskörű fel-
adatot. ameTv Sros^den megoldásra vár A bn-

zakiállitásnál Papv József röszkei gazdaköri 
elnök vázolta a szegedi gobanatermelés hely-
zetét. A mezőgazdasági csoportnál vitéz Hor-
váth István, a konvhakertéswti csoportnál 
Masa Miklós gazdasági egyesületi alelnök 
nyújtott tájékoztatót. A borkiállításnál Nyárv 
László mutatta be a szegedi homoki borok ki-

válóságait. A mezőgazdasági teremben fel-
keltette figvelmét Banka Antal mindszenti 
kovácsmester találmánya, amellyel a használt 
kocsitengelyekel újjáalakítja. A házmvulkiál 
litást és a házi'ivultenvésztés fejlődését levág 
Schreitter Hugó mutatta be, a gyümölcskiálli-
tásori dr. Kogntoiritz Károly egvetewí taná" 
kalauzolta. 

A közel másfélórás szemlélés után a föld-
művelésügyi m'niezter kijelentette, hogy a sze-
gedi mezőgazdasági kiállítás megrendezéséért 
minden dicséretet megérdemel a gazdasági egve-
snlet. Délben Darányi miniszter ós kísérete 
fmecs főispán rliédjén vett részt, este a város 
látta vendégül halpaprikás vacsorán a fehértói 
halgazdaság telepén. Vacsora után a földmüve-
lésügyi miniszter végignézte a Bizánc előadá-
sát a Dóm-téren A miniszter szerdán utazik 
vissza Budapestre. 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt csaknem egyidőben megszólalt a 
rendőrség, a mentők ós a tűzoltóság telefonja. 
Kétségbeesett, izgatott hang jelentette, hogy 
szörnyű tömeg6zerencsétlenség történt a Déli-
báb-ucca G6. szám alatt, a Faludi testvérek 
paprikamalmában: összedőlt a magtárépület, 
amelyet most építettek fel. A szerencsétlenség 
hire csakhamar elterjedt az egész városban és 
sokan már azt is tudták, hogy hat halottat ta-
láltak a romok alatt. A rendőrség dr. Borbola 
Jenő rendőrfőtanácsos vezetésével szállott ki 
a helyszínre. Megjelent a helyszínen dr. Buócz 
Béla főkapitányhelvettes is. Szerencsére a hí-
rek erősen túlzottak voltak, szó sem volt tö-
megszerencsétlenségről. 

A Faludi Testvérek Délibáb-uccai malmánál 
hetek óta folynak az építkezések. A malom 
mellett háromemeletes uj raktárépületet emel-
tek. A napokban kellett volna elkészülnie az 
épületnek, a munkások kedden délelőtt már a 
harmadik emelet tűzfalát húzták fel, amikor a 
iwerencsótlenség váratlan hirtelenséggel bekö-
vetkezett. 

Az épületet körülvet faá'lványzat 
hatalmas robajjal leszakadt. 

Hatalmas porfelhő aszott a robaj nyomá-
ban, rögtön utána sikoltások és iajgatások 
hallatszottak a ledőlt állványzat alól. Az^ el 
ső pillanatban valóban ugv látszott, hogy bor 
zalmas tömegszerencsétlenség történt, de mire 
a tűzoltók és a mentők szirénázva megérkez-
tek. kiderült, hogv a baj lényegesen kisebb, 
mint első pillanatban hitték. A hatalmas ro-
bajra rengeteg ember tódult a malom környé-
kére. Azonnal hozzákezdtek a mentési munká-
latokhoz. A földön eszméletlen állapotban tar 
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Megdöbbentő szerencsétlenség 
a Faludf-malom 
épülő raktáránál 

Leszakadt a faállványzaf, héroman a mélységbe zuhantak — Három 
súlyos sérülés — Az eddigi megállapítások szerfn" Gondatlanság 

okozta a szerencsétlenséget 

a harmadik emelet magasságából 
zuhant le a mélységbe. 

Megállapították, hogy a szerencsétlen embe; 
rendkívül súlyos zuzódásokat. töréseket és 
belső sérüléseket szenvedett. Súlyos állapotban 
a mentők a sebészeti klinikára szállították. 

A szerencsétlenségnek még két áldozata volt, 
jóllehet a ledőlt állványon ós annak közelében 
a szerencsétlenség pillanatában hatan tartóz-
kodtak. 

Három munkás lezuhant, három-
nak nem történt komolyabb haja 

A három lezuhant között volt Rózsa István 
és két malierhordó munkás. Az egyiknek a 
neve Laczi Istyán. a másik nevét még nem tud-
ták pontosan megállapítani, annyit tudtak róla. 
hogv Józsinak hiviák. Az egyik inalterhordó 
a szemén sebesült meg súlyosan. A mentők a 
szemészeti klinikára vitték. A nagv magasság-
ból egyedül Rózsa István zuhant a földre, a 
két malterhordó megakadt a második emeleti 
állványzaton. 

Amikor a sebesülteket elszállították, a ro-
mokat ugy ahogy eltakarították és az állvány-
zatot újra megerősítették, a rendőrség a szak-
értőkkel egvüti hozzálátott annak megállapí-
tásához, hogv a. szerencsétlenségért terhel-e 
valakit felelősség és ha igen. kit. A helyszíni 
szemle során mindenekelőtt megállapították, 
hogy 

a szerencsétlenséget kétség!Menü' 
gondatlanság idézte elő. 

Az egyik tartó pallót elvékonyították, hogv 
arra szereifii tudjanak, az elvékonyitás köz-
vetlen közelében egv csomó is volt a deszká-
ban, ami annak tartóképességét erősen csök-
kentette. Ezt okvetlenül észre kellett volna 

vennie annak, aki az állványzatot készítette. 
Azonkívül ez az elvékonyított, deszka tul volt 
terhelve, arra vitték fel a nehéz malterosládá-
kat ós amikor a munkások a malterral dolgozni 
kezdtek, a tartó palló hirtelen, reccsenéssel el-
törött és magával rántotta a munkásokat. 

A rendőrség megállapítása szerint 

a saeren«9étlenséget a jelek szerint 
hibás állványozás okozta. 

A rendőrség részletesen kihallgatta, Gyólay 
István állvánvozómestert, délutánra beidézték 
a rendőrségre mindazokat, akiket a, rendőrség 
szükségesnek tartott kihallgatni. A kihallga-
tásokról részletes jegyzőkönyvet vettek fel. 

A délutáni kihallgatások megerősítették a 
rendőrségnek azt 5 délelőtti megállapítását, 
hogv a szerencsétlenséget, gondatlanság idézte 
elő. A rendőrség senkit sem vett őrizetbe, még 
az sincs eldöntve, hogv kik ellen indul eljárás. 

Rózsa István állapota a délutáni órákban 
súlyosbodott. Megállapították, bocv gerine*é 
rülést szenvedett 

B 8 éves kisfiú halálos 
$ 7 3 r p n c s é t l e i f s é s e 

,A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
len éjszaka, tragikus haláleset történt, a sebé-
szeti klinikán. Beszállították a. klinikára SzéU 
István nyolcesztendős feketeszéli gyereket a 
szülei ós elmondották, hogv a gverek már órák 
óta eszméletlen és nemi tudják, hogv mi baja 
lehet. A gyerek estefelé az udvaron játszado-
zott. eközben elesett. Mozdulatlanul IVVvemar-
radl a földön és bárhogv keltegették. nem 
adott magáról életjelt. A klinikán hozzáláttak, 
hogy a gyereket megvizsgálják. A vizsgálat 
során azonban a a-verek a vizsgáló orvos ke-
zében kiszenvedett. 

Megállapították, hogv a nyerek halántékán 
mindössze egy kis dudorodás látszik, egyébként 
semi'iiféle külsérelmi nvom fel nem fedezhető. 
A klinika a rejtélves halálesetet bejelentette n 
rendőrségnek Elrendelték a holttest felbonwr 
lását a halál okának megállapítása végett. 
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Elsőrendű 
kárpitosmunkák, modern íolelek i'oeamiék, figyel-
mes, pontos kiszolgálás. jachs Níndoi 

kárpitosmester, Oroszlán iieea 8. 

Biztosítási 
Osztálya o 


