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Szombat Róm. kath. V.raP é t — Szegedi népdalok a rádióban. FigyelemreProtestáns Vas. Péter. Nap kél
méltó szegedi vonatkozású
művészi
eseménye
4 éra 36 perckor, nyugszik 7 óra 36 perckor.
volt a magyar rádiónak. A csütörtök déli hangA Somogyi-könyvtár olvasóterme delelött 10-t51
verseny keretében H o n t Erzsébet, a szegedi szár13-10 van nyitva vasárnap, ünnepnap kivétüléveL
mazású, tehetséges fiatal operaénekesnő néhány
A mureum nvjlva délelőtt jOtőt délután tél t
eredeti., gyökeresen magyar népdalt adott elő a
óráig.
budapesti stúdió mikrofonja előtt Érdekes, hogy
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme.
ezeket a népdalokat, amelyek eddig teljesen ismelet) nyitva vasárnapok
kivételével
mindennap
retlenek voltak, a szegedi B á l i n t Sándor gyűj8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben.
tötte egybe és a szegedi egyetemi ifjúság tanyai
Szegeden a gyógyszertárak közúl szolgálatot taragrársettlement mozgalmának »Szegedi Kis Katanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel.
lendáriumában jelentek meg és a sajtóban, vala1006.) Borbély József, Tisza Lajos-kőrut 20. (Telmint a közönség körében is országszerte hama2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Moldrosan népszerűek lettek. Sikerűit kezdeményezésván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46. Csilnek tekinthető Hont Erzsébet hangversenye, aki
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-sukülönben tegnap este is szép sikerrel szerepelt a
gárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somogyi-telep.
Fővárost Zenekar szabadtéri hangversenyei.
Tel. 31.25
x Soha sem fogja elfeledni a SzTK népünnepélyét. jöjjön ki a Hunyadi-téri pályára augusz— A belügyminiszter jóváhagyta a módosított
tus 2-án.
•'IzdiJ <zabályreodelpteit. A mult év októberében a
— A Polgári Dalárda hangversenye. A SzegecR
közgyűlés módosította a vízvezetéki szabályrenPolgári Dalárda vasárnap este fél 9 órai kezdettel
deletet és kimondotta, hogy az alacsonynyomásn
az ipartestület kerthelyiségében, a budapesti IL
vízvezetékhez is bekapcsolhatják házi vezetékeiket
országos iparos dalosverseny utazási költségének
a magánosok, ha az uccai kifolyó elegendő vizet
fedezésére hangversenyt rendez
ad. Az ilyen vízvezetékre azonban szabályozható
csapokat kell felszerelni, hogy percenkint két
liternél több viz ne. folyhasson k i A jóváhagyott
szabályrendelet most életbe ís lép.
— Görögkatollku* mise. Vasárnap délelőtt 9
órakor a Lechner-téri kápolnában gőrőgkatolikus
szentmisét mond dr. Toma László makói görögkatolikus esperes-plébános.
— A öregedi egységes part távirata gróf Kle.
Helsberg Kunó kultuszminiszterbe*. A szegedi egységes párt abból az alkalomból, hogy T u r c s á n y i Egon a parlamentben éles támad íst intézett
gróf K l e b e l s b e r g Kunó kultuszminiszter ellen,
a kővetkező táviratot küldte a kultuszminiszterhez:
>Gróf Klebelsberg Kunó miniszter ur őnagyméltóságánakv Budapest, A nemzet sorsdöntő napjaiban Nagyméltóságodat méltatlan és alaptalan támadás érte. Mi, akik közelről látjuk és hálával
tapasztaljuk Nagyméltóságod fáradhatatlan tevékenységét, biztosítjuk Nagymélt<Vságodat változatlan szeretetünkről és nagyrabecsülésünkről. A
határvárossá lefokozott Szeged
Nagyméltóságod
mnnkájának köszönheti, hogv a gazdasági élet még
nem szűnt meg falai kőzött Tudományos és gyógyító intézetek ezer és ezer embernek adták viszsza az egészségét Kénjük, hogy támadásokkal nem
törődve és azokon felülemelkedve folytassa tovább
» haza és Szeged város érdekében tevékenységét
Szegedi egységes párt elnökséget
* M»St vegyen Del Ka cipőt!
27
— Házasság, p ó k a y Irma és F l a s c h Gusztir augusztus 1-én este 7 órakor tartják esküvőjüket az evangélikus templomban.
* SzTK népünnepély augusztus 2-án.
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RACZ BERCI

és zenekara a Raffay étteremben
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3 0 fillér
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üzletemben,
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AZ IDO

SZEGED:

A szegedi egyetem földrajzi tntézelének meteorológiai obszervatóriuma
Jelent}, hogy pénteken Szegeden a
hőmérő legmagasabb állása 26.9 fok
Celsius, legalacsonyabb 11.9 fok Cet
Mus. A barométer adata a fokra és
tengerszinre redukálva reggel 759 9
m m , este 758? mm. A levegő relatív
páratartalma reggel 85 százalék, dél.
ben 44 százalék A szél iránya reggm
északi, este keleti, erőssége 3—4 volt.

BUDAPEST:

A Meteorológiai intézel jelenti este
19 órakor: Hazánkban az idő nyu.
gáton derültebb, keleten felhősebb.
Debrecenben némi eső is volt. A hőmérséklet ugyanott csak 29 fokig. Szegeden 24 fokig. Pécsett és Budapesten
27—28 fokig emelkedett.
Időprognóris: Részben felhős, csendes Idő, lényeges hővnltozás nélkül

— Csak adójeggyel ellátott tűzkövet lehet vásárolm és eladni. Budapestről jelentik: A pénzügyminiszter most újból szabályozza a tűzkő megadóztatása kérdését A rendelet értelmében az ország területén ezentúl csak az előirt és adójegyekkel ellátott borítékban szabad forgalomba hozni
és csak állandó jellegű üzletekben szabad árusítani. A nem igy csomagolt és adójeggyel el nem
látott tűzkő forgalombahozatala és megvétele is
tilos s aki igy vásárol, vagy ad el tűzkövet
jövedéki kihágást követ eL
— Nyugalombavoitulás. N ó g r á d y Ármin Máv.
főfelügyelő, számosztályfőnőkhelyettes, 36 esztendei szolgálat után nyugalomba vonult Az üzletvezetőség számosztályának tisztikara ebből az alkatomból meleg ünneplésben részesítette a távozó
főtisztviselőt
— A Szegedi Városi Női Felsőkereskedelmi Iskolát Végzetlek Szövetsége értesiti tagjait, hogy a
szövetség jelvények megérkeztek és az iskola altisztjénél átvehetők. A szövetség vasárnap délelőtt
11 órakor tartja szokásos társas összejövetelét
a Próféta kerthelyisegében.
— rtvórendszabalyok a kazántisztitáshoz é* a
Jéjlgyártáshoz. A kereskedelmi miniszter körrendeletet adott ki.. amelybben szabályozza a kazántisztítás körüli eljárásokat és a jéggyártást A
rendelet szerint a jövőben csak olyan hordozható
villanylámpát szabad bevinni a kazánok belsejébe,
amelyeknek feszültsége 25 voltnál nem nagyobb
és amelyeknek vezetéke hajlítható védőburokkal
van ellátva. A szénsavval^ kénsavval és ammóniákkal dolgozó hütőüzemek munkásai csak gázálarccal dolgozhatnak. A rendelet betartását az
iparlelügyelok ellenőrzik és szigorú büntetés j a r
azoknak, akik a rendelkezéseket megszegik.
— Gázon az autó. I l l é s Sándor 44 éves földmivest pénteken délután a Gedó előtt egy autó
hátulról elütötte. Illés biciklin tartott hazafelé
és eközben érte a szerencsétlenség. Sebeit a mentők kötözték be. A baleset ügyében vizsgálat indult.

StNGER V A R R Ó G É P R É S Z V . TARS.
• • • g t d , K S r é n ucca f. n t m .
T e l e f o n n á m 31-IS.
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Wagner Adolf:
gazdasági főtanácsos
A Budapesti Közlöny szombaS száma
közli: »A kormányzó Wagner Adolf nyugalmazott gimnáziumi igazgatót a magyar
gyümölcstermelés és fejlesztés terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül gazdasági főtanácsosnak nevezte ki.t
Wessae főidőn hires a szatymazi gyümölcs. Kecskemét kajszinbarackjával vezet, Szatymaz cseresznyéjével, körtéivel, almáival és csemegeszőllői.
vei áll a ranglista élén. Hogy ez igy van, abban
sok érdemet szerzett Wagner Adolf, a most kitüntetett kiváló pomologus. Hétholdas szatymazi
birtokán mintagazdaságot létesített, amelyen a legfinomabb germersdorfi cseresznyét, az Ízletes pap.
kö"té', a mosolygó londoni pepina'mákat termeli,
különösen keresett és elismert gyümölcse azonban
az elszászi piros alma^ aminek termelését ő honosította meg.
Wagner Adolf szatymazi birtokán virágzó gyűmülcskulturát létesített; a környék gazdáinak utat
mutatott hogyan lehet és hogyan kell a gyümölcstermelést rentábilis és hasznothajtó foglalkozássá
kiszélesíteni, maga télen-nyáron járta a tanyákat
tanított, nevelt, tanfolyamokat szervezett Szegedtől Csongrádig és Kistelekig ezeken a tanfolyamo .
kon oktatta ki a gazdákat miképen kell ápolni
gyümölcsfáikat. De nemcsak szóval, hanem tettel
is azon igyekezett Wagner, hogy a gazdák kőzött
hathatósan propagálja a gyümölcstermelést. A sre.
génysorsu gazdák között faiskolájából gyümölcsfákat osztott ki, legutóbb is 2000 darab finom
fajgyümölcsfával ajándékozta meg a gazdákat. 1928ban a földmivelésügyi kormány a magyar gyümölcstermelés legfőbb szervének, az országos por.
mologiai bizottságnak tagjává nevezte ki és ettől
az időtől kezdve, a magyar gyümölcsexport, termelés, faápolás fontos kérdéseiben mindig kikérték
Wagner Adolf szakvéleményét 1929-ben bekerült
Szeged törvényhatóságába, most pedig méltán érte
az ujabb kitüntetés, amelynek hire általános örömet keltett.
A kinevezés alkalmából beszélgettünk Wagner
Adolffal:
— 1903-ban kerültem Szegedre — mondotta.
Nagyon hamar megszerettem a nagy alföldi várost és 1905-ben megvettem a szatymazi szőlőmet, amit azóta is állandóan fejlesztek. Azóta
sok minden megváltozott. Gyümölcsösömben a régi
jó időket már csak két cseresznyefa és két körtefa
hirdeti, a lugasokkal együtt azóta ezer darab
gyümölcsfán igyekszem minél szebbet termelnt
Akik ismerik szőllőmet, azok tudják, hogy ez sikerült is. Régi barátaim évtizedek óta folyton ösztökélnek arra, hogy vegyek részt a gyümőlcskiállitásokon, de csak 1924.ben mentem ki termeivényeimmel a nyilvánosság elé a Baross-Szövetség
kiállításán. Első dijat nyertem és azóta valamennyi
kiállításon a zsűri aranwéremmel tüntette ki gyümölcseimet.
— Az állami gimnáziumban tanítottam a német
nyelvet és tanítványaim, akik közül sokan élnek
itt Szegeden, eleinte nem tudták megérteni, hogy
a német társalgási órákon miért beszélgettünk állandóan a gyümölcstermelésről. Később, amikor
nyugatomba vonultam, minden időmet a poraolo
giának szenteltem. A magyar szaklapokban sok cikkem jelent meg, egy értekezésben a germersdorfi
cseresznye szakszer, termelésével
foglalkoztam.
Gyümölcseimnek élek és azt szeretném, ha minél
többen rátérnének az egytipusu gyümölcsök termelésére Szegeden és a környéken, az egész országban, mert csak ez jelenthet a gazdáknak
biztos, hasznothajtó bázist
(ff.)

Poloska és molyirlásl
teljes szavatossággal Szegeden a
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Lakásfertőtlenitő Vállalat

Ctán-lrodáta

végzi Dugonics tör 12. Telefon 31-77.

