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f i Délmagyaronság munkatársá'ól.) A 
saegedkörnyéld gazdákat olyan csapás érte, 
amit ebben az érben már nem igen hever-
hetnek kL A rozsdagomba ugyanis közvet-
lenül aratás előtt a szegedvidéki földeken a 
basát annyira el pusztította, hogy a gazdák 
agg részének alig maradt aratni valója. 

lafcár 

A rozsdagomba a jxmrasrégi nagy esőzés 
etán ütötte fel a fej«. A katasztrófái!* csa-
pásról Kóllő Zoltán gazdasági felfigyelő a kő-
vetkezőket mondta: 

— Megfelel a valóságnak, hogy Szeged kör-
nyékén az idén csak nagyon kevés helyen 
aratnak tiszta bnzát, mert a rozsdagomba 

Számításom szerint a kár ötventől száz száza-
Ükig terjed. A rozsdagomba eddig még soha-
sem tapasztalt mét Ükben lépett fel. Vcszes el-
terjedését a jtmius 28-án leesett nagymennyi-
ségű eső idézte élő. Roppant gyorsasággal ter-
jedt a rozsda a szárról a kalászokra és hihe-
tetlen rövid idő alatt végezte el hóhér-mun-
kájá t Olyan nagy a kár, hogy * gazdatár-
sadalom a legnagyobb kétségbeeséssel néz a 
Jövő elé. • o 

— A rozsda csak a kitűnő minőségű földe-
ken pusztított, míg a gyengébb minőségű ta-
lajokon és a szikes földeken, ahol hamarabb 
beért a buza, a kár jóval alacsonyabb és 
ezeken a helyeken még lehet átlagosan szá-
mítani 8—4 mázsás termésre; Egyes helye-
ken viszont olyan nagyarányú a rozsda pusz-
títása, hogy a vetőmagot még ocsu formá-
jában sem adja vissza a föld. Kár volt előre 
örvendeni a juniusvégi nagy esőzésnek, mert 
ha az az egyes kapás növényeknek jót is 

tett, a szegedi buza katasztrófáját elsősorban 
az idézte elő. 

— A rendkívüli méretű csapásról távirati je 
lentest tettem a földművelésügyi miniszté-
riumnak, azonkívül beszámolok Saeged és 
Hódmezővásárhely főispánjainak is. Arra fo-
gom kérni a kormány két képviselőjét, hogy 
tegyenek javaslatot annak az érdekében, hogy 
az óriási csapással sújtott gazdák adóelenge-
dés és tetőmag kiosztása formájában kap-
í«rmlr setátséaeL 

A gazdasági felügyelő ezután részletesen in-
formálta a Délmaggarország munkatársát a 
Szeged és saegedvidéld terméskilátásokról. 

— mondotta Kóflő Zoltán — a rozs aratása 
már be is fejeződött, sőt sok helyen már a 
cséplést is befejezték. Átlagosan a rost jó kö-
zepes termést hozott. Az őszi és a tavaszi ár-
pa sikerfiit a legjobban, ennél a kalászosnál 
is a közepesnél jóval nagyobb termés vár-
ható A zab az Idát is igen gyenge. 

a szabadföldi vetemények, mini a burgonya, 
répa, kukorica igen reményteljesek és j ő ho-
zamot 'Ígérnek, sőt a kukorica olyan szép, 
aminőt, már évtizedek óta nem tapasztaltunk. 
Cimer$ kihányta, most csövezik és ha még 
kap esőt, rekordtermésre is lehet kilátás. 

egyre rosszabb a helyzet Barack egyáltalában 
nem termett Szegeden, az almát az alma-
moly, a többi gyümölcsöt pedig a most fel-
lépő lévélteta hihetetlen mértékben pusztít-
ja. Minden védekezés hiábavalónak bizonyult 
e férgek eOeu. A-le vél tetű pusztítása egyenesen 
döbbenetes, az ahniunolytól má r Is lehullott 
a termés nyolcvan azázdéka. 

A szőlő 
ezidőszerint viszont igen szép és meglehetős 
j ó terméssel kecsegtet 

Görög Sándor igazgató 
a szlnfigyí bizottság izgalmas ülésén tárta fel 

a színház anyagi válságának nkait 
I Hnttsii sztnlii tthrtái 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Kedden délután öt órakor ült össze igen izgatott 
hangulatban a Szinügyi bizottság, hogy tisztázza 
végre a színház körül támadt bizonytalan hely-
zetet. Az ülésen, amely zárt ajtók mögött folyt le, 
a szinügyi bizottságnak csaknem minden tagja 
megjelent de a polgármester meghívására meg-
jelent a bizottság előtt előbb Gftrfig Sártdor szín-
igazgató, majd Herczeg Vümos, a Makón játszó 
szinészkonzorcium elnöke is. Az ütésen, amely-
nek hatánozatát érthető érdeklődéssel várja min* 
denki, maga a pe'gánraester elnökölt 

Az ülést félhat előtt néhány perccel nyitotta 
meg a polgármester. Görög Sándor csaknem egy 
teljes óráig tartó előadásban ismertette a szin-
ügyi bizottság előtt a színház anyagi helyzetét 

Közben benépesedett a tanácsterem előtt a fő-
hősét Xágy számban jelentek meg az érdekeitek 
és az érdeklődők, akik feszült figyelemmel lesték 
az ülésteremből esetleg kiszivárgó híreket bár 
alig szivárgott ki valami. 

A lezárt ajtókon keresztül csak a vitatkozás 
egyre szenvedélyesebb hangjai szivárogtak át Ami-
kor Görög befejezte előadását • bizottság tagjai 
a kérdések pergötüzével árasztották el. Közben 
egyre izgatottabb viták támadlak a bizottság egyes, 
különböző véieménven lévő tagjai között is. Este 
hét órakor még tartott az ülés. Görög Sándor és 
Herczeg \Hmos is ben tartózkodtak a teremben, de 
a bizottság néhány tagja, elunva a hosszufanyuü 
vitat ami tulajdonképen még nem is az érdemi 
vita volt eltávozott az ülésteremből. A távozó 
bizottsági tagokat a folyosó várakozó közönsége 
azonnal megrohanta érdeklődésével, de semmi po-
zitívumot nem kaphatott tőlük, legfeljebb azt a 

f«Wa<|a félbeszakított IWsft 
jóslatot, hogy az ülésnek kedden aligha less Vége 
és igy a bizottság határozatot a fcegiobb esetben 
csak szerdán hozhat 

Sikerűit megszereznünk Görög Sándor helyzet-
jelentését, amelyet a bizottság elé terjesztett 

Görög Sándor ebben részletesen elmondotta, 
hogy miért került súlyos helyzetbe. Rámutatott 
arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen lgazta/laira< 
vádolták. Az utolsó évtizedben minden szegedi 
színigazgató súlyos kellemetlenségek következmé-
nyeképen hagyta itt pozidóját de soha még alap-
talanabbul nem kezdtek akciót mint ellene. Andor 
Zsiga, Faragó Ödön. és a négyéves házikezelés 
után félelmetes feladat rolt a szegedi színház 
igazgatását vállalni, de erős hittel vállalta. 

A felmerült bajok legfőbb forrásaként Görög ez-
után 

a leromlott gazdasági helyzetet 
jelölte meg. A gazdasági válság elsősorban abban 
éreztette hatását, hogy a színház igazgatásának 
kezdetén vállalt kötelezettségének nem tudott ele-
get tenni, azért >meftf a kftzbejő/f kénvszerfnférke-
dések katasztrófátisan lecsökkente/fék a színházba 
jaró közönség Srtmátc. -

A szervezkedésről szólva, Kijelentene Görög 
hogy a bázikezelés utolsó éveinek havi 21 ezer 
pengős szioészgázsiját 15 e er pengőre rort'ot/a le 
abban a bzitos reményben, hogy ai igy redukált 
személyzeti rezsivel tud majd boldogulni. Ennek 
reményében 

több protekciós tagol Is szerződ-
tetett, 

ami azután később súlyos :ehe ként jelentkezett 

Kataszlrórálisnak mondta azután Görög a város-
sal kötött szerződésének azt a pontját amely 
szerint a részére megszavazott sxibvenciót csak 
februártól kezdve kaphatta meg Erfrt kVe«*. 

volt kéoyte'en Igénybe Te««I. Ez okozta 

azotán a legnagyobb bajokat SemnKfWe hlt'lf 
• » kap««, mtg a vfflanybatrjlékara sem kapsff 
haladékot és 

nap-nap ntán az előadás ehna» 
fenyegette. 

ha nem fizetett U«vanex volt a helyzet a zene-
karral is. v 
* — őszintén beváltom — mondotta Görög —, 
hogy a kilenc hónap minden előadása csak haj. 
szálon függött 

Rámutatott azután Görög arra, hogy évekre visz-
szamenőleg o^sa rossz tenpM nem volt 
színdarabokban, mint az elmúlt évi A kassza-
raportokból kimutatható az is, hogv a tűscsó%as 
n r M y W éta » ertem megcsappant a srtnhazbn-
járók sssszok 
:.' Görög azután a többi vidéki színház ^Slyzetét 
ismertette és kimutatta, hogy y 

mfdeqylk többel tartozik a szi-
~ és a 

nak, mint 0, 
fixeté «redukciót egész év atatf v a hajfe/l 

Felsorolta a tartozásait Kiderült előadásá-
ból, hogy a Szfoészegyesűtetnek mindöss* bar»», 

pengővel, • tagaknak hétezer pengővel tirfe. 
Ezek a tartozások egyéb adósságaival össze, 
ötvenezer pengőt teszark kt Hnrm'neexrrkéf-
( pengi havi re*4vel dolgozott a mult évben, 

amit a következő esztendőben 18-SSS Pengőre h>< 
n H h a t s U a 15 ezer nénffős szújészgázsit 9 ia?r 
pengőre; 

A színház havi bevételátlaga 22.700 pengő volt 
«mi azt bizonyítja, hogy a közönség « színházzal 
meg volt elégedve, i 

Hangsúlyozta Görög, hogy 

a szegedi színház helyzete a vi-
déki színházak kőzött ma Is a 

A mostani válságot nagyon » mesterséges: n Idézne 
fal somi. hogy az Igazgat* tekintélyé/ és MttUt 
egyesek alaptalan tm Igaztalan vádaskodásokká/ 
attastik* N>olchónapi pontos kötelességteljesítés 
után, a kilencedik hónapban került a színház 
válságba. 

Kérte végül Görög, hogy • hatáság ne vonja 
meg e támogatást /Ve, mert ugy érzi, hogy be-
csülettel dolgozott a színház élén és művészi elő-
adásokat nyuJ oV. Nem akar a szerzett jogrk a 
hivatkozni, de kéri a polgármestert és a szinügyi 
bizottságot, hogy erősítsék meg továbbra is a szer-
ződésében. ígért, hogv még az ideinél is jobb 
társulatot szervez és mindent el fog követni az 
előadások művészi nívójának emelése érdekében. 

A polgármester nyilatkozata 
Az ülés után dr. Samogyí Szilveszter a kővet-

kezőket mondta a Déhu*gy rorszag munkatársá-
nak: 

— A mai ülésen még nem történt döntés. Az 
ülés folytatását szerdán délután 5 őrára tűztem 
Id. Lehet i*>gy még a szerdai ütésen sem tudunk 
dönteni, hiszen szerdán még m nlig Görjg fog 
beszélni, azután pedig minden bizottsági tag vé-
leményét meg akarom hallgatni A szliügyl bizot/-
ság valamecnyi tagji egyébként igazat »<*>// ne-
fcem. abban, hogy Gö'őg becsületesen o'dotta meg 
azokat a művészi felida'okat, amelyekre vaC*. 
kozott. 

A Belvárosi Moziban 
AZ e lAad&Mk 

5 és 9 órakor 
k e z d M n e k . 


