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kor a tisztviselőnő elhárító mozdulatot tett, a 
detektívek azonban megállapították, hogy 
¡ben körülmények közölt semmiesetre sem 
sülhet cl a revolver. 

Csütörtökön rejgcl a detektívek' helyszíni 
szemlére vitték ki a Pacsirta-ucca sarkára a 
két támadót A helyszini szemle csupa forma-

ság volt, mert a két nö nem tudott ujat mon-
dani. 

Pénteken regijei Fullajtár Erzsébetet és 
Ambrus Borbála átkerülnek az ügyészségre. 
CgyUk statárlális biróság elé tar'ozik. Az 
ügyészség pénteken teszi meg a szükséges in-
tézkedéseket. 

A tápéi és a gyálal földárverés 
(A Délmugyarország munkatársától.) Jelen-

tettük tegnap, hogy a rószkei gazdáknak egy 
nagyobb küldöttsége járt szerdán a polgármes-
terhelye'tesnél, akit arra kértek, hogy a tápéi 
és gyálai réteken augusztus 23-ra kitűzött föld-
árveréseket a város halassza el szeplemher 
végére, niert a gazdáknak most nincs pénzük 
és igy nem vehetnének részt az árverésen. A 
polgármes!erhelye!t«& a küldő'tségnek azt a vá-
laszt adta. hogy a kérést megtárgyalj,*, B 
gazdasági ügyosztállyal és amennyiben lelieisc-
ges, a gazdák kivánságát teljesitik. 

A csütörtöki tanácsülésen Pálfy polgármes-
terhelye'tes közölte dr. Pávó Ferenc tb. tanács-
nokkal a röszkeiek kérését. A tanácsnok ugy 
informálta a polgármesterhelyettest, hogy az 
elhalasztásnak gyakorlati jelentőség nincs, 
mert szeptember végén 'sem érhetnek el na-
gyobb béreket a városi földekért, mint most 
az augusztus 23-i árverésen. Rack Lipót pénz-
ügyi tanácsnok azt javasolta, hogy az árveré-
seket már csak azért se halasszák el, mert a 

befolyó jövedelmekre szeptember élsején nagy 
szükség van. Nemcsak * tisztviselők fizetése 
terheli elsején a város kasszáját, hanem a 
Magyar-Olasz Banknál fennálló függőkölcsönre 
is nagyobb törlesztést kell teljesíteni. Végül 
is ugy határoztak, hogy a gyálai és tápéi ré-
tekre kitűzött földárveréseket nem halasztják 
el, hanem auguszlu* 23-án meglartják. 

Ezzel kapcsolatban 6zóbakerült annak a 80 
tápéi bérlőnek a kérelme, akik azt kérték, 
hogy le/áró bérleteik ne kerüljenek árverésre, 
hanem továbbra is ők kaphassák meg a bér. 
leteket. A város a tápéiak kérését teljesiti, de 
a helyszínen mindég bérlő szerződését felül-
vizsgálják. 

A tanácsülésen egyébként az a vélemény 
alakult ki, hogy az augusztus 23-iki árverést 
csak abban az esetben lehetne elhalasztani, 
ha a helyszínen látnák, hogy nem akadna elég 
árverező, vagy pedig a földekért tulalacsony 
béreket kínálnának. Ez esetben az árverésre 
uj határnapot tűznének ki. 

REKORDEREDMÉNYEK 
A SZEGEDI MAGNEMESITŐ ALLÖMÁS 

KÍSÉRLETI TELEPÉN 
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Paprikatermelés az öntözés kiköszöbölésével, negyvenmázsás kukorica, 
a visszanemesített róz8aburgonya 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csend-
ben, szinte észrevétlenül működik távol a vá-
ros zajától Szeged egyik jelentős intézménye: 
a magnemcsltő és kísérleti állomás. A négy év 
óta fennálló intézet az idén nagy eredményeket 
produkált és meghívta dr. Pálfg József polgár, 
mesterhelyeltcst, hogy nézze meg az állomás 
munkálkodásának eredményeit 

A Szabadka felé haladó országút közelében 
dolgozik az állomás 33 hold kiterjedésű terü-
leten. Az intézetnek az a célja, hogy a gazdák-
nak gyakorlati és szemléltető oktatásban mu. 
tassa he. hogy a szegedi föld milyen termények 
termesztésére a legalkalmasabb, Illetve, hogy 
az itteni klimr.tikus és talajviszonyok mellett 
milyen gabonaféléket, kapásnövényeket és gyű. 
mölcsöket lehel a legjobban termelni. 

Dr. Pálfy József polgármeslerhelyettes teg-
nap látogatást tett az Intézet telepén, ahol az 
intézet igazgatója, Mátrai» Sándor és Oberma-
yer Ernő fővegyész kalauzolták. A polgártnes-
lerhelye'tes látogatásáról a következőket mon-
dotta a Dflmagy irország munkatársának: 

— A te'epe:i látottakról csak a legnagyobb 
elragadtatás hangján nyilatkozhatott», a város 
csak örülhet, hogy egy ilyen na<ryszerü intéz-
ménnyel gazdagodott. A kísérleti állomáson 
elsősorban a paprikatermelés re helyezik a fő-
súlyt. A legkülönbözőbb külföfdi paprikafajok 
mellett az össze? magyar fajtákat kitenyész-
tették. Az idén Szegeden é.? a kornyéken re-
kord paprika!érmés várhat5. de amit a íelep 
produkált, az egyenesen bámulatos. Ezt az 
eredményt a kísérleti állomás az öntözés tel-
jes kiküszöbölésévet ér!e el, ami szinte for-
radalmi ujilás a paprikalerraelcs terén. Egy 
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gép segítségével érte el a telep a nagy ered-
ményt A gépezettel való munkának egyetlen 
előfeltétele, hogy a föld kellő mennyiségű táp-
anyaggal legyen ellátva. 

— A gabonafélékkel való kísérletezés során 
kiderült, hogy a szegedi talaj az 1054. szám 
alatt törzskönyvezeit bánkutl buza termelésére 
a legalkalmasabb. Ilyen búzából a telepnek 
rekordtermése volt, hasonlóképen rekordter-
mést igér a telepen a kukorica is: holdanklnt 
hú métermázsás eredményt. 

— Egyik legérdekesebb kísérleti ága az inté-
zetnek a különféle fűszerfélék termelése. Telje-
sen bevált a majoranna termelése, amelynek a 
hozama vetekszik a paprikáéval. Termelik a 
sáfrányt, amit ugyan most lassankint kiszo-
rít a paprika. Az intézet egészen uj irányban 
kísérleteziU a sáfránnyal, amennyiben tyúkok-
kal etetik és ennek eredménye az, hogy a tojás 
sárgája jóval erőteljesebb színű, vitamintar-
talma pedig fokozottabb lesz. 

— Termel az intézet belénekket különféle 
mentákat ricinust, szappangyökeret és egyéb 
gyógynövényeket. Egyik érdekes termeivény a 
telepen a feketegyökér, amely izre és minőség-
re is pótolja a spárgát, de lényegesen olcsóbb. 

— Különös gondot fordítanak a telepen a ró 
zsaburgonya termelésére. Szeged környékén 
még néhány évvel ezelőtt is a legkiválóbb 
rózsaburgonya fajokat termelték, az utóbbi 
időkben azonban azt tapasztalták, hogy a sze-
gedi rózsaburgonya degenerálódott Az intézet 
most eredménnyel kecsegtető kísérleteket foly-
tat a szegedi rózsaburgonya visszanemesitése 
érdekében. 

A telep vezetője elmondotta, hogy a gazdák 
az intézettel szemben még nein viseltetnek 
kellő megértéssel. Rengc'e* ember jár arrafelé, 
de csak a kerítésen néznek bs, l*eljebb már 
nem mernek kerülni, pedig az intézet minden 
érdeklődőnek díjtalanul rendelkezései e áll. 
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A Szegedi M'teorologlal Obszervatórium Jelenti . 

Időjárási helyzet (rádiójelen tések alapján): A bare-

metrikus maximum Kizépeuröpán 765 mm. a mi-

nimumok Islandon és az Óceánon 755 mm. Finn-

országon 760 mm. Csapadékos zónák a mlai-

mumok körül. 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.7 tok 

Celsius, a legalacsonyabb 15.6 fok Celshts. A baro-

meter adata 0 fokra és tengerszintre redukál** 

reggel 764,7 mm., este 7638 mm. A levegő pára-

tartalma reggel 80 százalék, délben 51 száz-lék. 

A szél iránya északi, illetve északnyugati, erős-

sége Z A lehullott csepadék 0.11 mm. volt 

Időjóstat a Délvidékre: Változékony idő, de át-

meneti szárazabb Időjárás szünőben és később 

dklonális jelleg mellett csapadékhajlam, egyelőié 
helyi zivatarokkal. 

Véres verekedés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán a késő esti órákban súlyos kimenetelű ve-
rekedés történt két fiatalember között a toea-
dergyár közelében. Papp Ferenc össze veszett 
barátjával, Kocsis Ferenccel. A verekedés ár-
ral végződött, hogy Kocsis otthagyta barátját 
és sietve eltávozott. Pappot nem hagyta nyu-
godni a dolog, biciklire kapott és a barátja 
után eredt Rövidesen utolérte Kocsist, njból 
szóváltás és veszekedés keletkezett a két fiatal-
ember között A szóváltás hevében Kocsis elő-
kapta a késit és azt több helyen beledöfte 
Papp testibe. A fiatalember eszméletlenül 
esett össze. A mentők szállították be a sebészeti 
klinikára. . . . 

Kocsis Ferencet előállították a rendőrségre, 
ahol kihallgatása után őrizetbe vették. Papp 
Ferenc állapota súlyos. Kocsis kése a gyom-
rába és a hátába fúródott és életveszélyes sérü-
léseket okozott Felépüléséhez kevés a remény. 

Néhány szenzációs 
slágercikk: 

12 drb divat női hajsaoriM hullám-
osait 24 flDCr 

Kályhacső tisztító kefe 130 cm-es 
nyéllel 24 fillér 

Üvegmosó kefe 24 fillér 
Fém gyufa és hamutartó zománc fes-

téssel 24 tJWr 
5 drb doublé férfi inggomb, vegyesen 24 MMr 
2 drb kaktusz cserép alá való favenc 

tányér - 24 « é r 
10 drí> vásson utánza u levélpapír 10 

drb bélelt borítékkal divatos frm. 24 OOér 
Női kalapfátyo', riagy pettyes, v.sbni Í8 tfUár 
Paradicsom paszirozó szétszedhető 

görgővel 78 fillér 
8 drb mintás alumínium lcaná', v. v'lla 98 iHlír 
7 doboz 500-as amerikai fogvájó »8 fölér 
6 drh Va kg kerek illatos angol szappan 98 fillér 
2 drb elsőrendű minőségű frot'Krkez'yit 18 íKléj 
Toi'ett papirtartö, gflzőft hükkfáböl, 2 

csomag 150 lapos toi'ettpapirral M fölér 
6 csornai?, garantált 150 lapos toilett pa-

pír (3 csomag fehér, 3 csomag b^rna) M fillér 
5 csórna«, garantált 259 drh höfehér 

damaszt papírszalvéta 30x30 nagys. 88 Ifflér 
2 pár férfi, vagy női patent sámfa 98 IHIér 
1 drb bordás favenc főseiékes tál és 

1 drb kis fayenc bordás tál együtt »8 fillér 
i drb fayence relief csemege tánvér 98 fillér 
1 drb fa venne mártá^ csésze 1 drb 

szegletes kis tállal 98 fillér 
Politúros fatálca 42 cm hosszú 98 fHlír 
Politúros evőeszkörtartó 3t cm bosszú 98 fillér 
Fürdös7oba fali állvány fehérre fest-

ve 43 cm hossz u 98 fillér 

o*cséirt>nif i p é r n e m leftefttnk? 
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|KI*« ucca e* t i e k o n i c * ucca aarok. 
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