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Hétfőn három leány 
kísérelt meg öngyilkosságot 

Szegeden 
Hajnali vizbeugrás, rézgálíc, luminól 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
reggel 5 órakor jelentették a szegedi rendőrség 
központi ügyeletének, hogy a közüli hídról a Ti-
szába vetette magát egy fiatal leány. IA hajnali 
órákban alig néhány ember haladt át a liidon. az 
egyik járókelő arra lett figyelmes, hogy egy fiatal 
leány gyors mozdulattal átvetette magát a hid 
karfáján, egy pillanatig gondolkozni látszott, de 
a kö\ e kező pillanatban hangos sikoltással le-
vetette magát a folyó vizébe. Az öngyilkossági 
kísérletet észrevették a hid alatti bárkán doigozó 
halászok, akik csónakba ültek és a fudokló leány 
segi1ségére siettek. A leány, amikor ledobta ma-
gát a hidról, elmerült, de néhány pillanat múlva 
felvetette a viz. Éppen akkotr érkeztek oda a 
halászok, akik kimentették és csónakon a partra 
vitték, ahol azonban elvesztette eszméletét, ugy, 
hogy a mentőknek'a belgyógyászati klinikára kel-
lett szállítani. Itt megállapították, hogy a leány 
Gál Erzsébet 16 éves é$ egy rókusi iparoscsalád 
gyermeke, arról azonban nem akart elárulni 
semmit sem. liogy miért akarta vizbeölni magát. 
Egyelőre a klinikán áüolják, a rendőrség nyomo-
zást indított. 

A délelőtti órákban még két másik öngyil-
kosságról érkezett jelentés a rendőrségre. Az 
alsóvárosi Feketeföldek 108. szám alatt lakik 
Sipka Mária 26 éves leány, aki rczgálicoldaltal 
akarta magát megmérgezni. Jókora mennyiségű 
rézgálicot feloldott és a reggeli órákban megitta 
az oldatot. Az öngyilkossági kisérle'et a szomszé-
dok észre-ették és az életunt leányt beszállították 
a belgyógyászati klinikára. Állapota súlyos, nem 
lehetett kihallgatni. Nem tudták megállapítani, 
hogy miért akart öngyilkos lenni. 

A harmadik öngyilkossági kísérletet szintén 
egy leány követte el Atokházán. Itt lakik Lázár 
Veron 32 éves leány, aki luminállal mérgezte meg 
magát. Amikor tettét észrevették hozzátartozói, 
a méreg már felszívódott szervezetébe, elvesz-
tette eszméletét. Válságos állapotba vitték be a 
klinikára, ahol azonnal gyomormosást alkalmaz-
tak. A leány még nem nyerte vissza eszméletét. 

Mindhárom leány öngyilkossága ügyében a 
rendőrség megindította a nyomozást. Egy hét alatt 
hatan kíséreltek meg öngyilkosságot. 

680 vagon gyümölcsöt 
exportáltak eddig Szegedről 

külföldre 
A szegedi cseresznye, meggy, eper es barach sihere az angol, 

sve<9, norvég, lengyel, nemei, cseh es oszfrah piacon \ 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szegednek 
évről-évre nagyobb szerepa van a gyümölcsexport 
tcén és ha folytatják azt a céltudatos munkát, 
amely, megteremtette Szeged gyümölcskultúráját, 
akkor egészen rövid idő alatt átformálódik a 
város gazdasági élete és a szegedi gazdák gaz-
dasági rendszere. Az idei gyümölcsexport eddigi 
eredményei máris a legszebb reményekre jogosí-
tanak. A Külkereskedelmi Hivatal Szegeden tar-
tózkodó megbízottai közölték a város hatóságával 
az eddigi adatokat, amelyek szerint 

Szegedről eddig 5000 métermázsa cse-
resznyét, 1000 métermázsa meggyet, 
500 mázsa földiepret és 300 mázsa 
korai barackot szállítottak külföldre, 

F7. a liaiszáznyolcvan vagon exportált szegedi 
gyümölcs körülbelül kétszázötvenezer pengőt jut-
tatott a szegedi gyümölcstermelőknek, pedig eb-
ben a pillanatban még a szezon elején vagyunk. A 
Külí.e eskedehni Hivatal megállapítása szerint 

a szegedi cseresznyének döntő sikere 
van európai viszonylatban. 

A mult évi export alapította meg hírnevét a kül-
földi piacokon, az idén exportált áru a bizalmat 
még inkább fokozta. A külföld ma már keresi a 

szegcdi cseresznyét, amely márkát jelent. 

Nagy sike e van az idén a külföldi piacokon a 
Szegedről exportált korai sárgabaracknul; is. Az 
idén 

óriási mennyiségű baracklcrmés lesz 
Szegeden 

ís igy minden kilátás meg lehet arra, hogy a ba-
rackexport nagyarányú jövedelemhez juttatja a 
termelőket. Az idén exportált szegcdi gyümölcs 
Angliába. Svédországba. Norvégiába, Lcnguclor-

szágba, Csehországba és Auszir.iába került ki és 
ezekben az országokban talált vevőkre. 

A szegedi gyümölcs sikerét bizonyilja, hogy a 
Budapesten most piacra került első őszibaraclc-
szállitmányok is — szegedi gyümölcsösök ter-
mése. Az őszibarack 90 filléres kilónkinti áron ke-
rült I'esten piacra. Nagy sikere volt a s : c9 cá i 
salátának is, amelyből az idén ezerkétszáz mázsát 
szállítottak Budapestre és a szegedi saláta igen 
sikeresen vette fel ott a versenyt a régi hirü nagy-
kőrösi salátával. 

A mult évben a Külkereskedelmi Hivatal meg-
állapítása szerint Szegednek a külföldi piacokon 
igen nagy S'kere volt az úgynevezett almapara-
dicsommal, amelyből nem kevesebb, mint 1500 
mázsa került exportra. A tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogv az almaparadicsom igen keresett 
cikk külföldön é s a külföldi piacok szinte korlát-
lanul felvennének ebből minden mennyiséget. A 
Külke-eskedelmi Hivatal éppen ezért propagandát 
indított a termelők körében, hogy 

foglalkozzanak nagyobb urányban ilyen 
ahnaparadicsom termelésével, mert ez 

lehetőségeket biztosit. 

A Külke eskedehni Hivatal most lépéseket 
tett a városnál egy hatvan-százholdas minta-
gyümölcsös létesítése érdekében. Ennek az in-
tézménynek az lenne a rendeltetése, hogy a sze-
gedi gazdákat a helyes, céltudatos és eredményes 
gyümölcstermelésre serkentse, hogy megmutas-
sa, milyen módon kell termelni a homokföldeken 
és a feketeföldeken, mit érdemes és milyen 
mennyiségben termelni. Szorgalmazza a Külkeres-
kedelmi Hivatal a csomagolócsarnok építését ls, 
erre azonban ebben az évben már nem kerülhet a 
sor. dc valószínű a terveket rövideden elkészítteti 
a város. A tavasszal aztán felépülhet 

a Mars-téren az oszlopos csoma-
golócsarnok. 

amelynek építési költsége — mintegy húszezer 
pengő — néhány esztendő alatt visszatérül a 
használati dijakból. A csomagolóhelyiségro 

több okból is sz"kség van- Az exportőrök eddig 
lehetetlen helyeken végezték a csomagolás ké-
nyes munkáját, udvarokban, kapuk alatt és bizony 
sokszor a helytelen csomagolás sokat ártott az 
exportlehetőségeknek. A város jövő évi költség-
vetése összeállítása alkalmával biztosítani fog fe-
dezetet a csomagolócsarnok építésére és igy jövő-
re talán végre megszűnnek ezek a panaszok. 

1 halottja, 48 sebesültje 
van a Hév vasúti 
karamboljának 

Budapest,- junius 21. Súlyos vasúti szeren-
csétlenség történt vasárnap csle Budapesten; a 
budaőrsi repülőnap közönségét szállító két 
JIÉV-vonat egymásnak rohant. Ilgy ember 
meghalt, 48 utas kisebb-nagyobb sebesülést 
szenvedett. 

A repülőnap százezernyi közönségét a H É V 
szerelvényei hárompercenkint szállították a 
fővárosba. A sürü járattal annyira megterhel-
ték az áramszolgáltató vezetéket, hogy csak 
pislákolva égtek a lámpák. Az ötki lomé-eres 
sebességgel haladó vonatba hátulról beleszaladt 
a H É V egy másik szerelvénye, amely 35 kilo-
méteres sebességgel robogott a sínpáron. Az 
egvik kocsi beleszaladt a pótkocsiba, ez pedig 
a következő vagonba fúródott. A közelben la-
kók és a sértetlenül maradt kocsik utasai ro-
hantak a bajbajutottak segítségére és rövide-
sen 14 mentőkocsival kiérkezett a helyszínre i 
mentőegyesület. A halálos áldozat K u i h y 
György 35 éves belügyminiszteri kezelőtiszt 
volt. Á 48 megsérült embert, akik között törést 
és vágott sebeket szenvedettek >s vannak, kór-
házakba vitték. 

Az egyik szemtanú elmondotta, hogv a 
kanyart olvan sebesen vette a vonat, hogvi 
minden pillanatban katasztrófától lehetett tar-
tani. A katasztrófa később be is következett. 
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Előadások 
az Orvoskamara 
értekezletén 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Vasárnap 

délelőtt a bőrgyógyászati klinika előadótermében 

tagértekezletet tartott a szegedi Orvoskamara ab-

ból az alkalomból, hogy az Országos Orvoskamara 

Srejeden tartotta meg első vidéki választmányi 

ülését. A tagértekezlet iránt, amelynek napirend-* 

jén számos érde'ses orvosi előadás szerepelt, igen 

élénk volt az érdeklődés. Az első előadást dr. 

Melczer Lajos egyetemi tanár, a szegedi egyetemi 

bőrgyógyászati klinikájának igazgatója tartotta és 

ismertette a nemibetegségek leküzdéséről szóló 

törvénytervezetet. 

Utána dr. Sajó Lajos tiszti főorvos tartott 

előadást és a tervezet közigazgatási vonatkozásait 

ismertette. Elmondotta, hogy Szegeden már meg-

indult a küzdelem a veszedelmes betegségek ter-

jedésének megakadályozása céljából, a közegészség-

ügyi hatóságok már végre is hajtottak bizonyos 

intézkedéseket. 

A törvénytervezet jogi vonatkozásait dr. Vinkler 
Elemér, az Orvoskamara ügyésze fejtegette, majd 

dr. Heiner Lajos egyetemi magántanár tartott 

előadást a betegségek megelőzéséről. Statisztikai 

adatokkal igazolta, hogy a betegségek legnagyobb 

része alkalmi ismeretségek következménye. 

A nemibetegségek kérdését más szempontból 

világította ezután meg dr. Ditrói Gábor, dr. Rejtő 
Kálmán, dr. Szentkirályi Zsigmond és dr. Lörincz 
Fe.enc. 

Az előadásokat a főképen orvosokból álló kö-

zönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig. 

Be lváros i Mez i Ma utoljára 

Kémek — ellenkémek 
ÍÁ fekete párda) 
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Széchenyi Mozil Ma utoljára 
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