IX. 7
államok most már kézzel fogfiat« eredményeket
várnak. Feltétlenül eredménvt kell elérni, mert
a középeurópai államok fizetésképtelensége végzetes következményekkel járna egé«z Európára.

Ezzel a felszólalással a plenáris ölés véget ért
Tízenötös albizottságot választottak a javaslat i előkészítésére.

ó r f d a d r l t i M S a e g e d , Mars*

tér — naponta

A belügyminiszter Somogyi polgármesteri
megbízta a főispáni teendők ellátásával
Budapest szeptember B. Jelentettük, hogy
dr. Aigner Károly távozásával az a hír érkezett Szegedre, hogy a kormány ideiglenesen
nem tölti be a szegedi főispáni tisztséget hanem a főispáni teendők ellátásával dr. Somogyi Szilveszter polgármestert bízza meg. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
ma
délután döntött az ügyben és a szegedi hírek-

nek megfelelően Somogyi Szilveszter polgármestert bizta meg ideiglenesen a főispáni teendők ellátásával.
A megbízatást elrendelő belügyminiszteri
leiratot most megküldik Szeged városának.
Dr. Somogyi Szilveszter szabadságáról való
hazaérkezése után veszi át a hivatalt dr. Aigv r Károlytól.

75 KILÓS TÖK,
FÉLKILÓS ZÖLDPAPRIKA,
SZÁZCENTIMÉTERES BAB,
NYOLCVANÖT SZŐLŐFAJTA
az e l s ő szegedi tanyakiállitáson
Szerdán délben Qnnepélyes keretek között nyitják meg a kiállítást
(A Délniagyarország munkatársától.) Kedden délután mutatták be a sajtó képviselőinek
az iparostanonciskotában rendezendő tanyakiállitás értékes és hatalmas anyagát, amely az
egész épületet szinte zsúfolásig megtölti. A 1
állítást három egyesület rendezi: a Szegedi
Gazdasági Egyesület, a Szegedi Alföldkutató
Ilizottság és á Mezőgazdasági Intézet. A kiállítás célja az, hogy a tanvák gazdálkodó nép*t behozzák vele a városba és bemulattassák
velük munkálkodásuk legszebb eredményeit.
A kiállítás anyagát hosszú és körültekintő
munkával rendezték el a rendelkezésre álló
helyiségekben. A rendezés sikerében sok része van Erdős Árpád hírlapíró kollégánknak.
Kedden már minden a helyén volt, már tel jeser« kibontakozott a kiállítás egységes, mégis
változatos képe és az anyag készen várja az
ünnepélyes megnyitást, amelynek
időpontját
szerdán délután fél egy órára tűzték ki.
A kiállítást rendező három intézmény egyegy emeletet kapott anyagának elhelyezésere.

A Szegedi Gazdasági Egyesület
az épület második emeletén helyezte el a szegedi és szeged környéki gazdálkodók produktumait, amelyek negy hatalmas termet töltenek meg. Itt rendezett kiállítást a Nickel János
igazgató vezetésével működő felsőközponti gazdasági iskola, a Kírályhalmi Gazdasági Kör
értékes anyagát Szécsi György igazgató rendezte el ízléses csoportokban, az alsóközponti
gazdasági iskoláét pedig Renke Ferenc igazgató. A szabadon maradt helyet

a tengeri és a babfajtákról, bemutatja az u jabb
kerti-, takarmány-: és fűszernövényekkel végzett

termelési kísérletek
eredményeit, A kender és lentermelési kísérleti
állomás szemléltető kiállítása bemutatja
a
rost-len és az olaj-len termelésének és feldolgozásának módját a termelés és a feldolgozás
minden stádiumában. Eleven statisztikai táblázat ez a kiállítás, amelyben nem a számok
szemléltetik a kutatások "eredményeit, hanem
maga a nyers anyag, amint átmegy a feldolgozás különböző fokozatán, amig a learatott és
kévékbe kötött lenből vászon, vagy pedig olaj
lesz.

Speciálisan szegedi anyagot
állított ki a vegykisérletl és paprikakisérlcti
állomás. A kollekció a paprikafajták sokfélesége közötti különbségeket dokumentálja. Ismerteti a feldolgozás és a minősítés m ó l zereit. a vegykisérleti eszközöket, de bemutatja
pzokat az eszközöket és műszereket is, amelyek az élelmlszerhamisitás biztos megállapítására nyújtanak lehetőséget.

A Szegedi Alföldkufatő Bizottság

«•«odálatraméltó anyaga tölti ki. Fodor Jenő,
Wagner Adolf, gyönyörű gyümölcs- és sző'őfajtákat mutat be. egvik érdekessége a kiállításnak az a 75 kilós tök, amelyet Muntyán Valér álli'olt ki. van fél kilós zöld paprika, száz
centiméter hosszú bab, két méter hosszú jurgetta tök. A kiállítás egyik legszebb csoport ja
Kocsis Pál kecskeméti szőlötelepének nyolcvanöt szőlőfajiája. Értékes anyaggal gazdagítja a kiállítást firdögh Vince gazdasága,
Krisztin Károly szólóoftvánv csoportja és ifj.
Geguss Máté mintakollekciója.
llendkivül érdekes és tanulságos
anyagot
halmoztak fel az épület első emeletén, amelynek termeit

hatalmas anyagát dr. Kogulovicz Károly ésDoránszky Károly rendezte el az épület földszinti terméiben. A kiállításnak ez a része mutatja be azokat az eredményeket amelyeket az
Alföldkutató Bizottság ért el működésének
hat esztendeje alatt.
Az első két terem, a „Tanyavilág" és a „Tanvamentő mozgalom" valóban betekintést nyú jt
a tanyavilág múltjába, fogalmat ad jelenlegi
természeti, települési, kulturális, gazdasági viszonyairól. az elmaradottságáról és haladásáról egyaránt.
Feltűnést keltenek az Ízlésesen készített térképek és grafikonok, a módszeres leírások. A
második teremben Kogutovirz professzor gondolata, a mintatanva ölt te«tet. Itt van a derekegyházai uradalom mintaszerű kiállítása is. A
magnemesités biheletlen haladásáról tanúskodik ennek a kiállításnak az anyaga. A harmadik terem kézzel fogható bizonyítékot produkál annak az igazolására, hogy a szegedi homok nagvszerfi burgonva-talaj.
Fantasztikus nevű

a Mezőgazdasági Intézet

burgonyaőriások

rendezte be. A talajtani és agrorhémiai kisérleli állomás a különböző szikes talajok rétegeződését, a szikes talajok javításának legbiztosabb módjait mutatja be és közli a termelési
kísérletek meglepő eredményeit is.
A Növénytermelési Kísérleti Állomás és a
Növényvédelmi Iroda szegedi kísérleti telepe a
hazai és a külföldi kalászfajtákat mutatja be,
megismerteti a legjobb fajtákat, összehasonlító míritagyüjtemenycket állít ki a burgonya,

a Göl hatók, a Sárga kakukok. az Ellák sorakoznak az asztalokon. Az első dí jat valószínűleg Papp Ferenc csengelei birtokán termett
„őszi rózsa" nyeri el, amely egyetlen vetőguinó után 10 kilót adolt. A regyedík teremben
gvönyörü grafikonok szemléltetik a gyümölcsfák telepitesél, a növényvédelmet és a modem
értékesítést. Fráter Zoltán, Kup Gyula és Wagner Gyula pompás kiállítási anyaga eleven bizonyilék a gyümölcstermelés! akciók sikeré-
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Már csak 3 ts K I napig
nek. Ugyanebben a teremben van a szatymazi
gazdasági iskola rendkívül ízléses és gazdag
kiállítása, amelyre Kamenszky Béla igazgató
és segítőtársa, Csűrik Kornélia méltán lehetbüszke.
Az épület folyosóin állítana!: kl a mezőgazdasággal kapcsolatos cikkeket készítő iparosok
és kereskedők. Itt látható a kiállítás egyetlen
méhészeti része. Szántó Gyula postaaltiszt érdekes kiállítása ez és feltűnik az üvegkaptárban látható méhek, ez a kiállítás egyik látványossága.
Az udvaron és nz Intézet tornatermében helyezték el a parlagi baromfi-, nyul- és galambtenyészet ritka szép példányait Itt feltűnik
Schiffer Miklós, n Szegedi Alföldkutató Bizottság makói mintatanyás
gazdaságának
tyukfarmja, amely példát mutat arra, hogy
miként kell gondozni, ápolni és tenyészteni a
parlagi baromfi állományt, amelynek helyes
kezelés hatalmas perspektívát nytt az alföldi
gazdálkodásban, annak a haromfitenvéazetí
vonatkozásában.
/ .
A tanyakiállítással kapcsolatban szőlőnapot
és borkóstolást rendeznek* amelynek célja az
alföldi szőlő és a bor propagálása. A tany¿kiállítás egyúttal verseny Is lesz és a résztvevők
kiállított termeivényeket díjazásban részesítik.

A bíráló bizottság
kedden délután megkezdte működését ?mely
előreláthatólag két napig tart. Így az eredményt
valószínűleg csak csütörtökön ismertetik. A
tosta külön felvevő állomást rendez be a kiálitás területén, a látogatók tehát a helyszínen
csomagolt gyümölcsöt nyomban a féláru kedvezménnyel elszállíthatják.
A tanyakiá11itá*ra és a vele kapcsolatos kertészeti kiállításra 7-én délután

f

filléres gyorsvonat
érkezik Szegedre. A tanyakiállitás látogatói
számára 8-án este 8 órakor orgona-han¿verseny lesz a fogadalmi templomban. A Kiállítás 12-ig marad nyitva és megtekinthető reggel 7 órától este 7 óráig.
A kiállításon a földművelésügyi minisztériumot dr. Uihelvi Andor miniszteri tanácsos
képviseli. Képviselteti magát Makó, Hódmezővásárhely, Kecskemét városa. Csongrád vármegye és Csanád vármegye, stb.

Elfogták
a mikepércsi gyilkost
Q£Lr££p n , szeptember 6. A debreceni csendőrség tudomást szerzett arról, Hogy a mikepércsi gyilkossággal gyanúsított Cseh Ferenc
Lvelet irt barátnőjének, Bakó Katalinnak. Éhben a levélben megírta, hogy megérkezett
Nagylétára, de ha kérdezősködnének felőle,
mondják azt, hogy Romániába szökött. A beje1 rntés vétele után a debreceni és mikq^érrsi
rrendőrség azonnal járőrt küldött kí Nagyié.a
felé. A hajsza egész éjszaka tartott Hajnalban
ielefonon jelentették a járőrök, hogy sikerült
elfogni a gyilkossággal gyanúsított Cseh Ferencet. Déltájban jelentést küldött a csendörj.'irőr, hogy Cseh Ferenc beismerő vallomást
te't.
Bevallotta, hogv ő gvilkoltn meg Szntmá'i
Zsófit, akinek a fejét féltéglával zúzta öss/.e.
majd K -T-L is 'obb «ri"-^«» CITI'V.' rcila. ATTVkor a nő meghajt, lehúzta arcáról a bőrt, ho.cv
ne I r t ' « * r á í s m T r i . Azért ütötte aevon Sz"'niári Zsófit, mert az szerelmével üldözte és
barátnőjét, Bak6 Katalint többször bántalmazta.

