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A szeged! meteorologlal flibszervatórfiim je-
lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
20.0 C, a legalacsonyabb 12.9 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 760.8 mm, este 758.0 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80 százalék, délben 46 százalék. 
A szel iránya északkeleti, erőssége 1. 

Idő jóslat a délvidékre: Lényeges Változás nem 
várható. ' 

n „túlértékelt" perzsaszünyeg 
(A Délmagparbrszág tnynkclártálól., Né-

hány héttel ezelőtt dr. Pal&t Sándor ögyvéd 
őrhalmg Károly födbirtotoos nevében feljelen-
tést tett a rendörségen egy magát Berezeg 
Jenőnek nevező ügynök ellen, aki, a földbir-
tokosnak egy valóid perzsának mondott sző-
nyeget adott el, amely azonban ~ mint később • 
kiderült — silány- hamUtviay volt Az ügy-
nök 8000 pengőt kért a földbirtokostól, végül 
2100 pengőben egyeztek meg. Mielőtt azonban 
az ősszeg kifizetésére került volna a sor, Tíer-
czeg elhozott egy becsüst, aki kijelentette, 
hogy a perzsa »testvérek között is megér 4000 
pengőt«. A kitűnő szakvéleményre Orhalmy 
Károly átadott Herczegnek 500 pengői és egy 
1600 pengőről szóló csekke*. 

Másnap őrhalmy megbocs ül tette a szőnyeget, 
amikor is kiderült, hogy az nem Valódi per 
zsa, értéke pedig legfeljebb 800 péngő. 

A r<v mozás szerdán sikerre vezetett - i A ' 
rendőrvg megtalálta az állítólagos Herceg 
Jenői, akinek a való neve fiéoész JepB. Révészt' 
több csalási flgy miatt is körözték a hatósá-
gok. Kihallgatása során nem; tagadta, hogy 
a szőnyeget »túlértékelten* adta el. őrizetbe 
vettek. i • •# K-t* 

Ünnepélyes keretek között 
megnyitották az első tenyaklállltást 

ÖrtásctrKus* Szeged, Mars-
tér — naponta Két előadás 
dítntán 3 aato R Arikor. DAInMn nK.f-.na» a mfl-
"w, mint *«t*. Oy<»rmpkf>k mindi* IÁI holyirjt 
limnak. MunkaniMkflliek, hadirokkantakba nyo(r-
dijaank dítntAn fólArat fizotnok. Jerv«k kaphatók: 
Pelo-dohAnytöudr Telet. 1-4-7O. 

® (Vr<SI6l n ctrkuaz p^nztAránhl 
Allatok m̂ KtaklnthetAk MSI f»t» 18 órálfr. Inffye-
nea lín«»» eirkura alútt naoont* 11—12, 2—3 éa 

»•»•« T—8 6r* k8*«tt Clrkn«it<>l«fon: «737. 

t» Már csak 2 és fél napig 

Ora, ékszer vásárlásnál 
eladásnál 
Javításnál 

forduljon bizalommal 

Tóth óráshoz, Kölcsey-ucca 7. 
Előnyös „A. B. C." részleteladá«. „Hla Maaters", 
„Momocord" fjraraofonok 7—12 havi részletre. 
Tört arany, régi pénz vásárlása és olcsó eladása. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
d in délben félegy órakor nyyt meg ünnepé-
lyesen a tanyakiállitás az iparostanonciskola 
épületében. A bejárat előtt diszsisakos redd-
érök álltak örséget, a lépcsőket piros futó-
szőnyeg borította, a folyosókat valóságos páL 
makertté alakitoták á t 

Félegy előtt érkezett meg dr. József Ferenc 
főherceg éa dr. U¡helyi Andor mtnfczteri ta-
nácsos, a földművelésügyi mniszter képvise-
lője Kíséretében volt dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, dr. Atgner Károly ny. 
főispán, dr. Glattfelder Gynla megyéspüspök, 
Raskó Sándor főesperes, Wimmer Fülöp ka-
marai elnök, dr. Tonélli Sándor kamarai fő-
titkár, Vértes Miksa kormányfőtanácsos, dr. 
Bereez János egyetemi tanár, Bokor Pál ny. 
polgármesterhelyettes és még számosan. 

A kiállítás rendezősége élén Fodor Jenő 
ny. polgármesterhelyettes fogadta a vendége-
ket 5 , ' 

' Dr. József Perenc főherceg a kiállítást rövid 
beszéd keretében nyitotta meg. A kiállítás —, 
mondotta többek kőzött — a megalkuvás nél-
küli akaraterőt dokumentálja éa azt bizo-
nyltja, hogy kl kell tartani, hogy dolgozni 
kell. mert Magyarországnak nagy történelmi 
hivatása van. Minden kiállítás a magyar élni-
akarás esküje és bizonyltja, hogy egy ilyen 
nép fenn fog maradni, élni fog. Magyaroszszág 
nincs a legrosszabb gazdasági viszonyok kő. 
zőtL mert amit termel, az elegendő népének 
szükségletére. Yégül kijelentette a főherceg, 
hogy bizik a kölcsönös megértés szellemében, 
amelynek előbb-utóbb ki kell egyenlítenie a 
kis és nagy országok közötti ellentéteket. 

A megnyittó beszéd titán dr. Újhelyi Andor 
miniszteri tanácsos, a földművelésügyi mi-
niszter üdvözletét tolmácsolta és bejelentelte,' 
hogy a miniszter politikai elfoglaltsága miatt! 
nem jelenhetett meg a megnyitáson. A kiállí-
tás igen komoly megmozdulás, a miniszter 

«azt üzeni, hogy politikájának tengelyébe a 
gazdatársadalom érdekeinek fokoaottabb biz-
tosítását kivánja állítani. Újhelyi miniszteri 
tanácsos kijelentette azután, hogy ex a ta-
nyakiállitás, amely az el-ő Ilyenirányú ese-
mény az országban, határkövet jelent a mező-
gazdaság történetében. A kiállítás keretében 
találtak egymásra a kulturális tényezők és a 
tanyavilág lakossága, megmutatták, hogy az 
együttműködésnek mii jen pompás eredmé-
nyei lehetnek, örömmel állapttja meg, hogy 
a tanyakiállitás rendezésével Szeged vette a 
kezébe a vezetést 

József Ferenc főherceget és a földmüvelés-
ügyi miniszter képviselőjét ezután a kiállítás 
vezetősége végigvezette az összes termeken A 
vendégek elragad etá ̂ a ' szemlélték a kiál t ott 
terményeket, az alíóldkutatás eredményeinek 
tudományos és gyakorlati dol mientumait, út-
közben betértek az iskolaépület udvarán fel-
állított sátorcsárdába, amelynek Móra Fe-
rencné volt a vezetője. Két óra felé járt az 
idő, amikor a vendégek bef»'"ezíék a kiál li-
lás megtekintését és eltávoztak a kiállitás 
színhelyéről. 

A tanyakiállitás biráló bizottsága a kővetkező 

bírálati eredményt 
hozta: . . 

Bnz«, rozs, árpa, ntb. köles, tengert, napra-
forgó: I. dijat nyertHc Kovács Ferenc, Magyar 
Andor. Kordis József, Wagner Gyula, Lovászy 
Mihály, Dobó Ignfc, Frank István, Stnmp Kál 
mánné. Bálás Károly. II. dijat nvertek Ördögh Ist-
ván, Zádori Nándor, Szél Gergely, Kővágó Jó-
zsef, Gera István, dr. Hunyadi Vass Gergely, Ru-
dai Vámház kertgazdasága, ífj. Ecsedy Ferenc III. 
dijat nyertek ördögh Vince, Kordás József. Mun-
tyán Valér, Babarc« Illés, Bodó István, Szabó 
György, Poraázi István. Kovács Ferenc, vitéz Hor-
váth István. 

Gazdasági és konyha terméi.yek és háziipari 
eikkek: I. dijat nyertek: Szántó Gyula, Ónálló 
Gazdasági Népiskola, Szatvmaz. Hollósi és Tsa, 
Schiller Miklós. Doránszky Károly, Derekegvházi 
ITr.idalom. Schmidíh Rezső, Felstközponti Körzeti 
állami iskolák, Átmeneti Otthon, MANSz, Szent-

mihályteleki Csoportja. Királyhalmi Népkör, Zá-
kányi Függetlenségi Negyvennyolcas olvasókör, 
önálló Gazdasági Népiskola Falsőköaod. UJ- Gre-
gnss Máté, Wagner Adolf, özv. Gróf Kálmánná, 
Alsóközponti Gazdaság) Iskola. II. dijat ayartek: 
Röszkei Gazdasági Népiskola. Zádori Nándor. 
Algyői állani elemű Iskola. Alsóvárosi községi 
elemi népiskola, Ráez Antal, Báló Ferenc. ÜL di-
jat nyertek: Frank István, Hebők Adás», Dékány 
György. Szentmlhálylelekl állami Iskola. Szigyártó 
Albert, Márton Józsii, Wolf Miksa, Nagy Fenne, 
Szabó János, Pooázl István, vitéz Molnár Lajos, 
Moesi Imre, Fodor Jenő, Török Sándor, ördögi 
Vince. IV. dijat nyertek: Lengyelkápoioal Iskola. 
Katona Antal.-Kényt István. Bslástyal baromfi 
gazdaság. Kordás Józset, SsM Imre, Ifj. Ecsedy 
Ferenc, Kővágó Józaef, Bodó Lábaló, Kormányos 
Testvérek, Wagner Gyvla. 

Bor és pálinka: 1 dijat nyertek: Dr. Frltcr Zol-
tán, Bay Bertalan, II. dijat nyertek: Wagner 

, Gyula, Lengyel István, Dobó Imre, Gárgyán tara, 
Patzaner Dezső, Fodor Jenő. m. dijat ayartek: 
Szécsy György, óberttng Mihály, ár. takáea 76-
zsef, Papp Vince. H aszta János. Jójárt Vtaoéné, 
Kup Béla, Mnntyán Valér, Seiler Lajos. Gérgyán 
János. özv. Sas Ferencné, Ábrahám K. Irnre, Wolf 
Miksa. IV. dijat nyert«*: Gémes György, Holzer 
GynTa, Csányl Sándor, özv. BáM Jinoané, Bahsr-
ezt Illés, özv. Papp íándorné, ár. Tsróesy MttiJj, 
Csányl Sándor. Gregnss Máté. 

BaőlS éa syflmölea: I. dijat nyert*: Kocsis Ptl 
Wagner Gyala, Wagner Adolf. Bohn Józset dr. 
Fráter Zoltán, Kup Béla. IL dijat a vertek: Gár-
gyán Imre. Kup Béla, Szécsi György, Dobó Mnos, 
Rács Antal. Dorozsmai Gazdasági Iskola. Tóth 
Pál, Aigner Gyula, dr. Fráter Zoltán, Frank Ist-
ván, Fodor István, Fodor Jenő. III. dijat nyertek: 
Preszly Lóránd, Tóth Ferenc, Dofcó Imre, Fodor 
Jenő, Kivigő Jőmef, Pontázt István, HJ. Gregnss 
Márton, ördögh Vlnee, StfeV LSrfne. Rács Antal 
IT—T dijat nyerték: Skaltétty Rezső, Ktsa Já-
nOs, örd̂ gb' VlneSk vitéz Horváth István. GaMha 
Antal. Korom Mkály, Magyar Antal Potnárt Ist-
ván, Kormányos Testvérek, Bajasár Mihály. Bodó 
Lástló, Moesi Imre. Özv. Mlbáyfl Farenen«. 

Galambok, háatarnlak, s(k l dijat wjmie*: Csi-
kós János. Becker Béla. Noaslepy PáL Szflcs Ist-
ván. Pomázi István, Széesényt János, Baranyás 
Józseí. Valérián Károly. Kiss Mihály, Partylk 
Béla, Pátfy Béla, SkuMéfty ReasS, Maitortes Jó-
zsef, MarkovMS Józsdné. Elek Imre, ár. Bakay 
György. Gergely Róbert I I dija» nyertek: Szé-
chenyi János, Ssabó György, Barios András. Koncz 
György. Valérián Károly« Hareneaényt János. Vin-
ce Józset, Blte Gergely, Kiss Mihály. Ptífy Béla, 
Sánttis Ferenc, Viace József. Bartoa András, Spli-
ka Lászlőné, Sknlthéty Rezső, Maitorits József, 
Markovits Józsefné. Flek Imre, dr Bakay György, 
Szegedi János. ÜL dijat nyertek: Széchényi Já-
nos, Löwfogér íówef, Nórooth Perese, Barkóczt 
József. Sfcatthéty Rezső, Varga Márton. Tomostts 
Iván, Ktsa Mtkály. Pmaád latváa, Sptlka László-
it«, Markovits Jéssd, Maikovtts Józsefné. Elek 
Imre, dr. Bakay György, Molnár István, Löwin-
ger József, Blrő József. , . : \ 

A kertészeti klállllás megnyílása 
A Dé'magyarországi Kertészeti Egyesü'et ki-

| álíííásőt délelőtt fél tizen kettőkor nyitottamé? 
ár. József Ferenc főherceg. A feldíszített ki-
állításra a főherceg nagy kísérettel érkezstt. 
A földművelésügyi minisztériumot Horn János 
országos kertészeti főfelügyelő képviselte. A 
főherceget és a megjelenteket ár. Darvas Fe-
renc, a kiállitás elnöke üdvözölte, majd Jó-
zsef Ferenc mele«j hangon válaszolt 

— VaTahol Erdélyben találtam — mondotta 
¡Öbbek között — egy különleges növényt ame y 
még most is meg van és én ebből szlmbóliku-
san azt következtetem, hogy Erdély még min-
dig a mienk . . . 

A szegedi kertészek gyönyörű szegedi ró-
zsákból összeáUtott kosarat és csokrot nyújtot-
tak át a főhercegnek. 

A megnyi tás után megszemlélték a kiálli'á 
g'izdag anyagát 

# 

A szegedi kiállításokra szerdán este fél-
nyolckor 700 utassal filléres gyors vonal ér 
kezeit. A kirándulók csütörtökön megtekintik 
a várost, a kiállításokat este 8 órakor vissza-
utaznak Budapestre. 


