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(A Délmaggarorszdü munkatársától. -) Szp;rdrn 

az idei gabonatermés túlnyomó részét, mint isme-
rétes, közvetlenül az aralás megkezdése előtt tönk-
retette a rozsda. Vannak egyes földdarabok, ahol 
nyolcvan százalékosnál i* nagyobb volt a rozsda-
kár; az átlagkár meghabdta az ötven százalékot. 
A gabonarozsda nagymértékű pusztitása következté-
ben megmaradt búzatermés minősege is gyrnge 
volt éa ima az a helyzet, hogy a szegedi gazdák 
legnagyobb része nem rendelkezik még kifogástalan 
minőségű vetőmaggal sem. Ennek pedig katasztró-
fális következményei lehelnek a jövő évi gabona-
termésre. Az ujszegedi mezőgazdasági intézet még 
a nyáron berendezkedett vetőmagjavitásra és fel. 
hivta az érdekelt gazdák figyelmét arra, hogy az 
intézet minden gazda búzavetőmagját díjmentesen 
szelektálja. A szelektálás abbóí áll hogy különböző 
centrifugális készfiiékek segítségével kirostálja a 
huzáből ugy a hitványabb, beteg szemeket, mint a 
konkolyt, a vadborsót és a többi vadmagvakat, 
amelyek nagy százalékban fordultak elő az idei 
gyenge búzatermésben. 

Az intézet felhívására szimos gazda jelentkezett 
vetőma ^búzájával Újszegeden, d2 az ¡nte'zet vezető 
ségének feltűnt, higv a jelentkezők között csak 
ujszegedi gazdák vannak, szegedi egy sincs. Ki-
derült. hogy a szegedi gazdák azért kerülik el az 
intézetet, mert a búzájuk után tekintélyes összegű 
hi'l vámot-kellene fíz-fniflk, tin dlvirm*k Újszeged-
re de fizetniük ke'lene a hfdvámot akkor is, ami. 
kr.r szelektálás után visszahoznák ismét az mnenső 
oldalra. A mezőgazdasági intézet vezetősége kö. 
zölte ezt az észrevételét a polgármesterrel, akinek 
felhívta figyelmét a ma-jszelektálás fontosságára és 
kérte, hogy a város biztosítson hidvámm*ntessfi&'t 
a szelektálandó buza számára. 

A polgármester teljesítette a mezőgazdasági inté-
zet kérelmét, de hogy megakadályozza az esetleges 
visszaéléseket, ugy rendelkezett, hogy minden gaz-
dának, aki átviszi búzáját a mezőgazdasági inté. 
zetbe, le kell fizetnie a szabályszerű, hidvámot, azt 
azonban vi sszakapja, ha a mezőgazdasági intézet 
igazolványával v{sszahozza a hídon átvitt búzáját. 
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V 4B Szombat. Róm. kath. Magy. N. A. Prot. 

Etelka. A nap kél 6 óra 08 Derekor, 

nyugszik 17 őra 26 perekor. 
Somogyl-köryr'őr köznapokon délelőtt 10-től Mg, 

a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap 
is, délelőtt 10-től féi l-ig van nyitva. Folyóirat-
csere kedden, csütörtökön, szombaton délután fél 
5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12 (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6. (Tel. 
11 IS.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Lőbl Itnre dr., Gizella-tér 5. (Tel 1819 ) 
Moldván Lajos. Újszeged. Vedres-u. 1. (Tel 1846.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucoa 15. (Tel 32-61) 
Selmeczi Béla Somogyi-telep. (Tel. 3425.1 

— Az Alföldkutató Bizottság munkaterve. Pén-
teken délelőtt megjelent dr. Somogyi Szilveszter 
polgármesternél begavári Baek Bernát, felsőházi 
tag, dr. Kogutowitz Károly és dr. Geley József 
egyetemi tanárok, mint az Alföldkutató Bizottság 
vezetői és ismertették a bizottság jövő évi mun-
katervét A bizottság a jövő évben is számos szak-
előadást fog tartani a szegedi tanyákon, különö-
sen az egységes gyümölcsfajták termelése érde-
kében indított propagandáját folytatja. A bízol! 
ság vállalkozott arra is, hogy az állam és a vá-
ros által kiosztandó gyümölcsfacsemeléket pro-
gram szerint osztja szét a szegedi gazdák és bér-
lök között, de ellenőrzi a csemeték kiültetését és 
gondozását is. 

— Monstre rásralmaz'ási pör Kiskunfélegyhá-
zán. A kiskunfélegyházai Protestáns Urhsszonyok 

Köre nemrégiben kimondotta, hogy feloszlik és 

heolvad az Országos Protestáns Nőszövetségbe. 

A beolvadást kimondó rendkívüli közgyűlést Zaj-

znn Kálmán járásbirósági elnök felesége hivta 

össze Huszonnyolc úriasszony a beolvasztó hatá-

rozni ellen írásban tiltakozott. Zajzon Kálmánné 

a tiltakozólevelet magára nézve sértőnek talá'ta 

é;> rág^lm .¿ásért beperelte aláíróit. A kiskunfél-

egyházai járásbíróság elitelte fejenkínt husz pen-

gő pénzbüntetésre a huszonnyolc aláírót, akik az 

i'élel után k-'iWoitscget menesztettek Juhász An-

•tor dr. a Kúria elnökéhez és elfogultsági kifogást 

tettek a félegyházai járásbíróság ellen, amelvnek 

elnöke a feljelentő hölgy férje, Zajzon ' 

A küldöttség szerint a tiltakozó levélben sértő 
nem volt. 

— Baleset. Geiger Antal 70 éves nyugalmazott 
Máv. ellenőr pénteken délután Deszken a sáros 
járdán elcsúszott és eltörte a lábát. A mentők a 
sebészeti klinikára szállították. 

— Görög katolikus Veni Sanrte. A görög ka-
tolikus vallású egyetemi és főiskolai hallgatók, 
valamint a középiskolai tanulóifjúság részére az 
ünnepélyes Veni Sancte-t a Leehner-téri kápol-
nánkban vasárnap délelőtt fél 10 órakor mondja 
dr. Toma László makói görög katolikus esperes-
plébános. 

— Előadás. A Soli De© Glória Református Diák-
szövetség „szombat estét" Imegkezdődtek. Októ-
ber 8-án este fél 8 órakor a központi egyetemen 
(II. em. 4.) dr. B ud ay Árpád egyetemi tanár 
tart előadást „Hellénisztikus Tstenkeresés" cim-
mel. Belépődíj nincs. 

— Pythia előadása. Pythia, a Szegeden tartóz-
kodó ismert pszichografologus szegedi hiveinek 
kérésére még egy előadást tart teljesen zárt kör-
ben „Erotika az Írásban" címmel. Az előadás 
miatt néhány nappal meghosszabbította szegedi 
tartózkodását 

— Megjelent a Milliók könyve legújabb szá-
ma, kapható mindenütt. 

Belvárosi Moszi 
Szombat, vasárnap 

Őfensége mulaí. 
Kitűnő vígjáték az udvari körökből — Szereplők: 

Cleorge Alexander, Hans Junkermann, 
Malmay Tibor, Trude Berliner, Tasnádl 

Fekete M«rla. 
Kisérő mtisor: 

rox híradó és roi varázsszőnyeg. 

Előadások 5 7. 9 órakor 

K o r z ó M o z i 
Szombat, vasárnap 

Egy szépasszony 
multia. 

Egy házassági háoomszög története. 

Főszereplők: 

Bébé Daniels, Lewif Stone. 
Ben Lyon. 

Előadások 5, 7, 9 írakor. 

— Nyilatkozat A Szegedi Uj Nemzedék ugy 
látszik, megelégelte már azt a pártközi békét, amit 
a mai nehéz időkben győzedelmeskedő Jobb belá-
tás parancsolt rá s szegedi sajtóra s pénteki szá-
mában az őt a magyar királyi Kúria által Jellem-
zett módon s az objektivitás ismert hiányával köt 
bele az Október hatodiká-ról irt cikkünkbe. Ez a 
cikk elégedetlenségének ad kifejezést, mondván, 
hogy régebben, amikor antidinasztikus tüntetést 
láttak október 6-nak megünneplésében, sokkal 
bensőbb, őszintébb és lelkesebb volt ez ünnep s 
talán a mártírok, akik életüket áldozták, inkább 
megelégednének, ha a nemzeti kalendárium halot-
tak napján emlékeznénk meg róluk, mint lanyha 
és elkényszeredett sablón-ünnepeken. A cikk tehát 
keveselte az ünnep benrőségét, a cikk mélyebb ér-
sésfl, bensőségesebb, őszintébb és áhítatosabb ün-
neplést kiránt, ez a cikk azt kifogásolta, hogy a 
mai nemzetlék nem azzal a dacos fogadkozással, 
nem azzal a gyökeres, mély érzéssel ünnepel, 
„sokkal Igazabb volt a bánat, sokkal őszintébb 
volt az elérzékenyülés s Igazabb és őszintébb volt 
maga az ünnep Is" — mondja a cikk — s á l Ol-
vasni nemhidás s a megértéstől való irtózis ebbe 
a cikkbe szeretne belemagyaránil hitvány törek-
véséket és becstelen szándékokat Aki a Délma-
gyarorsz&g cikkét olvasta, az csak derűs mosoly-
ly.al fogarihatja a Szegedi UJ Nemzedék támadá-
sát, de hogy az a pár olvasó, aki csak a Szegedi 
Uj Nemzedék számára patentirozott értelmezés-
ből vesz tudomást a Délmagyarország cikkéről, 
igaztalan és méltatlan Ítéletet ne alkothasson ró-
lunk, megtesszük a feljelentést a Szegedi Dj Nem-
zedék ellen s módot találunk rá, hogy a bírói íté-
let megállapításaiból szerezzenek tudomást e tá-
madás jogosultságának és jóhiszeműségének töké-
letes és teljes hiánya felől. 
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HAMERLI-KESZTYUK 
logolcsóbban Pollák Testvéreknél 86 

— Három csődkérelem herceg WíndlscK-
graetz Lajos ellen. Budapestről jelentik: Si-
korszky törvényszéki tanácselnök mára tfizte 
ki annak a estfdügynek a tárgyalását, amely-
ben Windischgraetz Lajos herceg szerepe! 
adósként. Hárman kérték a csőd megnyitását 
a herceg ellen: ifj. Stein Ármin textilkereske-
dő (2.500 pengő), Vass Béla kereskedő (32.000 
pengő) és dr. Radda Gyula (5198 pengő). A1 

tárgyaláson megjelentek a hitelezők képvise-
lői, a herceg azonban nem jött el, de ügyvédet 
sem küldött maga helyett. Az egyik hitelező 
jogi képviselője nejelentette, hogy a sárospa-
taki postahivataltól értesítést kapott, amely 
szerint a herceg megtagadta az idézés átvéte-
lét, mire kényszeridézésre adták ki az ivet, a 
vétiv azonban még nem érkezett meg, miért is 
hosszabb időre kérte a mai tárgyalás elnapo-
lását. A másik hitelező ügvvédje arról tett je-
lentést hogy a Bécsbe küldött idézés is ered-
ménytelen maradt s ezért Sárospatakról pró-
bálja újból idézni Windischgraetz herceget A' 
harmadik hitelező az Irányi-ucca 27. számú 
házat jelölte meg a herceg lakcíméül, azonban 
itt sem tudtak idézést kézbesíteni és ez a hi-
telező is Sárospatakkal fog kísérletezni. A tör-
vényszék hosszabb határnapot tűzött ki, ami-
korra esetleg sikerül kézbesíteni Windisch-
graetz Lajos hercegnek a csődtárgyalására 
való idézéseket 

— Operaelőadások a rádióban. 'Az opera köz-
vetítéseknek a rádióban való tultengéséről jelen* 
meg érdekes cikk a „Rádió Újság" legújabb szá-
mában 

— Gázzal megmérgezte ma*át egy nyugalma-
zott rendőrfőtanáesos. Budapestről jelentik: Ma a 
kora reggeli órákban a Bethlen-tér 3. számú ház-
ba hívták a mentőket. Tarnay Gyula 55 éves nyu-
galmazott rendőrfőtanácsos kinyitotta a gázcsa-
pot, hozzátartozói reggel eszméletlenül találták 
ágyában. A mentők az idős rendőrtanácsost súlyos 
állapotban vitték a Bókus-kórházba. Tarnay bú-
csúlevelet hagyott hátra, amelyben családi okokat 
és betegségét jelöli meg tettének okául 
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