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sáli tul most már az együttesből folynak a 

próbák, még pedig a legnagyobb kedvvel, ami 

azt bizonyítja, hogy a színészek örülnek leg-

inkább a jobbnál-jobb szerepnek. Az operett 

zenéje talentuma fejlődésének legfelsőbb fo-

kán mutat ja be Eyslert, anny i diadalmas 

operett szerzőjét. Kü lönös hatásra számit 

Heltai Jenő pompás hangulatos énekszáma, 

az asszonyfalók belépője, Déry-Antal-Olák 
tánc-tercettje, a derűs hölgyvadász, Déry és 

Heltai polka-duettje. De ba a zene értékes 

részét ki akarnók emelni, akkor valamennyi 

számot föl kellene sorolni. A színház diszes 

kiál l ításban, u j díszletekkel hozza színre a 

darabot. 

* A pápa a Vatikánban. A bécsi eucha-
risztukié kongresszus a lkalmából készült szen 
zációs film Szegedre érkezett. A nagyérde-
kessógü képet kedden este mu ta t j ák be az 
Uránia és Foss-mozgófényképszinházakhan. 
A filmnek mindenüt t óriási sikere volt. 

* Az oroszlánhajó Szenzációs, kitűnő 
uj műsorral végezte be ezt a hetet az Uránia-
szinház. Egy modern, artista dráma a mű-

sor kiemelkedő slágere, melyben az izgalmas 

jelentőket, bájos, id i l l ikus képek vá l t j ák 

fel. A dráma rövidre fogott meséje a követ-

kező: Egy állatszeliditőnő beleszeret a lxajós 

kapitányba, kinek a ha jó j án utazik. A ha jón 

zendülés támad, a matrózok fel lázadnak a ka-

pitány ellen és életére akarnak törni. Az ál-

latszeliditőnő ment i meg kedvesét. Az orosz-

lánokat kiereszti ketrecéből, a ha jót felgyújt-

ja Ö s a kap i tány készülnek a dologra és 

szerencsésen megmenekülnek. iMaga a téma 

is izgató, de a mozitechnika br i l l iáns alkal-

mazásával valósággal frappirozzák a közön-

séget. Gyönyörű lá tványt nyú j t az égő hajó , 

rajta a dühös oroszlánokkal és a ha lá l tó l re-

megő matrózokkal. Nem messze a hajótó l egy 

kis csónak úszik a tengeren, szerelmesen si-

mulnak benne össze a kap i tány és megmen-

tője. Az élvezetes műsort kiegésziti az Ex-

presszhiradó, mely aktuál is szenzációkat ve-

titt a vászonra. 

* A Vass-moziban szenzációs amerikai 
drámát mutat tak be hétfőn este. A dráma cí-

me: A mult emlékei, amerikai színészek ját-

szanak benne. A műsor másik szenzációja Az 
aranylakodalom c imü dráma, melyneík min-

den része lekötötte a közönség figyelmét. 

* Legjobb színházi cukorkák Linden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók, 
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Hirdetéseket felvess a kiadó-
hivatal Szeged, Kárász-utca 9. 

J mester ia lnoK. . . 
Cipőm szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok 
Rajt' van 
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Magyar gazdák vasárnapja 
Szegeden. 

— Megnyílt az országos kiállítás. — 

(Saját tudósítónktól.) Országos érdeklő-
dés mellett nyitották meg vasárnap délelőtt a 
szegedi országos szőlő-, bor- és gyümölcs-
kiállítást. 

A kiállítás elnöksége félkilenc órakor 
tisztelgett a földmivelésügyi miniszter kikül-
döttjének, Hampel Antalnak Tisza-szállóbeli 
lakásán s onnan együtt hajtattak Istvánffy 
Gyula, Jablonovszky József és Lakner Fe-
renc miniszteri titkárral a kiállítás színhe-
lyére. 

A kiállításon a miniszteri kiküldöttet 
Gerle Imre dr rendező bizottsági elnök me-
leg szavakkal üdvözölte, mire a miniszteri 
kiküldött lelkes szavakkal válaszolt. Ezután 
a vendégek a rendező bizottsággal együtt föl-
vonultak a borkóstoló részére fényesen be-
rendezett emelvényre. Itt Bokor Pál elnök 
szép beszéd keretében vázolta a mai szomo-
rú közgazdasági viszonyokat, a gyümölcs és 
bortermést ért országos csapásokat, melyek 
között alig lehetett egy ily szakkiállítást meg 
rendezni. 

Azonban a homoki gazdák összetartása 
és a rendezőség fáradhatatlan munkálkodása 
még e szomorú viszonyok mellett is oly szép 
kiállítást hozott össze, melyet büszkén mu-
tathat be az ország gazdaközönségének. Záró 
szavaiban a szónok fölkérte a miniszteri ki-
küldöttet, hogy a kiállítást hivatalosan nyis-
sa meg. 

Hampel Antal dr meleg szavakkal üd-
vözölte a rendező bizottságot és a kiállító 
gazdákat. Örömmel jöttem — úgymond — 
a Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesüle-
tének kiállítására, mert e fiatal egyesület rö-
vid fönnállása alatt oly energikus és ered-
ményteljes működést fejtett ki, hogy ugy 
őnagyméltósága: a földmivelésügyi minisz-
ter ur, mint én meg voltunk győződve, hogy 
a mostani kiállítással is csak a sikereit fog-
ja szaporítani és jó példát mutat a többi ha-
sonló egyesületeknek. Elhoztam önöknek — 
fejezte be beszédét a kiküldött — a földmi-
velésügyi miniszter ur üdvözletét és az ő kép-
viseletében a kiállítást hivatalosan megnyi-
tom. 

A miniszteri kiküldött beszédét a hallga-
tóság lelkesen megéljenezte s utána a ven-
dégek megtekintették a gyönyörűen összeál-
lított kiállítást, melyről a legnagyobb elisme-
réssel nyilatkoztak. 

A K O N G R E S S Z U S 

A kiá l l í tás megtekintése u tán a minisz-

teri k ikü ldöt t és kiséreite a városházára haj-

tattak, ahol tiz órakor kezdődött a homoki 

szőlősgazdák országos egyesületének I I I . sző-

lészeti kongresszusa. A kongresszus elnöke 

Gerliczy Ferenc báró, ügyvezetője Gerle Im-

re dr és jegyzői Simkó Elemér dr és Szabó 
Mih á l y voltak. 

Fél tizre az ország minden részéből ösz-
szesereglett kongresszusi tagok zsúfolásig 

megtöltötték a közgyűlési termet. Tiz órakor 

Gerliczy Ferenc báró megnyitotta a kongresz-

szust és felkérte a miniszter kiküldött jét , 

hogy a kongresszuson elnököljön. 

A miniszteri k ikü ldöt t elfoglalta az elnöki 

széket s mellette az emelvényen helyet foglal-

tak Gerliczy Ferenc báró, Bokor P á l elnök, 

Szapáry I s tván gróf biráló-bizottsági elnök, 

Gerle Imre dr rendező bizottsági elnök. Ez-

u t án Hampel Anta l dr a földmivelésügyi mi-

niszter nevében üdvözölte a jelenvoltakat és 

felkérte az első előadót, Istvánffy Gyula 
dr-t az ampelológiai intézet igazgatóját, hogy 

előadását tartsa meg. Mé ly csend közepette 

emelkedett szólásra az előadó, tömör és tar-

talmas beszédében azt a fontos kérdést vilá-

gította meg, mely a pusztító peronospóra elle-

n i védekezést merit i ki. Hosszú és kitartó ta-

nulmányozás lesüritett eredményét. 

Tudatta az érdeklődő közönséggel tanul-

ságos fejtegetése főképen azzal foglalkozott, 
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hogy mivel, hogyan és mikor szál l junk harc-

ba a pusztitó ellenséggel. Tárgyalta a hasz-

nálatban levő ellenszerek minőségét s rávilá-

gított arra, hogy mikor kell azokat alkalmaz-

ni. Bőven (fejtegette az időjárásnak nagy be-

folyását a peronospóra pusztítására. Táblá-

zatokat mutatott be, melyek világosan iga-

zolták ál l í tásainak igazságát. Különös érdek-

lődést keltett a gazdák között az 1912. évi ta-

pasztalatok előadása, melyek utmutatóul szol-

gálnak a iövőbeni védekezésre. A kongresz-

szus elhatározta, hogy Istvánffy Gyula dr 

előadását a „Homoki Gazda" szaklapban tel-

jességében közzéteszi s ezt Magyarország ösz-

szes szőlősgazdáinak megküldi.Istvánffy Gyu-

la dr_előadását a gazdaközönség zajos ünne-

peítetéssel ju ta lmazta és Gerliczy Ferenc báró 

elnök meleg szavakkal köszönte meg az elő-

adónak a k ivá ló szakelőadását. 

Ez előadás u t án Jablonovszky József, a 

m. kir. rovartani ál lomás igazgatója kezdte 

meg kongresszusi előadását a molyvédelem 
legújabb tapasztalatairól. E gy év óta az ál-

lami szőlőtelepek semmi költséget nem kímél-

ve, az összes védőszereket kipróbálták. A 

földmivelésügyi miniszter engedélyt adott 

Jablonovszky Józsefnek, liogy e kisérletek 

eredményét először a Homoki Szőlősgazdák 

I I I . országos kongresszusán hozza nyilvános-

ságra. Az előadó először a kü l fö ld i védekezé-

sek eredménytelenségét vázolta, ma jd elő-

adta, liogy a kisérletek beigazolták, liogy az 

összes nagy rek lámmal hirdetett moly elleni 

permetező szerek mind értéktelen gyártmá-

nyok, melyek csak a gazda zsebét terhelik, 

de eredményük nincsen. Óva intette a gazdá-

kat, hogy e reklámirozott szerekkeli kísérle-

tekbe belene bocsátkozzanak. A Thanatonnal i 

védekezés sem mutat fel számbavehető ered-

ményt. A mai napon még biztos óvszert a 

moly károk ellen nem tud a ján lan i , de az ed-

digi kisérletek a lap ján már most kijelentheti, 

hogy a moly veszedelmet legjobban a moly-

fogó fészkek kirakásával párosult augusztusi 

takarással lehet elérni. Részletesen ismertet-

te a takarással kapcsolatos molyfogó fészkek 

rendszerét és használat i módját . Gerliczy Fe-

renc báró a gazdák lelkes tapsai között kö-

szönte meg Jablonovszky József értékes szak-

előadását. 

Gerliczy Ferenc báró ügyvezető elnök ez-

után a kongresszusi felszólalóknak 5 percnyi 

felszólalási időt engedélyezett. 

Az első felszólaló Várossy Gyula volt or-

szággyűlési képviselő. Yárossy azzal kísérle-

tezett, hogy a molyt pille a lak jában pusztitsa 

el. E célból a lombozatra bóditó szereket fecs-

kendez s a lehulló pilléket munkásokkal ta-

postatta össze. Várossy u t án Kosztka László 

izsáki földbirtokos azt fejtegette, liogy sze-

rinte a moly nemcsak báb, de pete a lakjában 

is áttelel s ez okból az összes védekezések 

m ind h i ába valók. 

A felszólalóknak Jablonovszky József 

válaszolt s előadta, hogy a molynak pille 

a lak jában való irtását má r százféleképen 

megkísérelték, de mind ig eredmény nélkül. 

Kosztka László felszólalására egész tudomá-

nyos fejtegetéssel válaszolt, melyben kimu-

tatta a felszólaló nagy tévedését. 

A harmadik felszólaló Bokor Pá l gazda-

sági egyesületi elnök volt, k i határozati ja-

vaslatot terjesztett be, hogy a kormány ható-

ság hivatalos eljárással tegye lehetetlenné 

azt, hogy a hatástalan, de drága óvszerek 

hangzatos reklamirozásával a gazdákat meg-

károsítsák. Határozat i javaslata a következő-

kép szól: Kerestessék meg a kormány, hogy 

a növényi és á l lat i élősködők ellen ajánlott 

védekező szereket szabályozza, azaz gondos-

kodjék e szerek forgalmának olyan törvényes 

szabályozásáról, hogy egyrészt csak olyan 

szerek kerüljenek forgalomba, amelyeknek 

Kasznavehetőségét az illetékes szakintézetek 

igazolják. Akadályozza meg a hasznavetete-

len szerek forgalomba hozatalát. Az indít-

ványt a kongresszus egyhangú lag elfogadta. 

A közönség lelkesen éljenezte Serényi Béla 

gróf földmivelésügyi minisztert , m a j d Gerli-

czy Ferenc báró i nd i t v ányá ra sürgönyi leg 


