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A május! szárazság miatt 
alig termeli valami a szegedi határ 

Csak a szőlő és a kukorica igér több termést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 
környékén mindenütt befejezték a cséplést és 
most már hivatalosan meg lehet állapítani, hogy 
mekkora volt a gabonatermés. Az eredmény 
nagy általánosságban ¡mennyiségre nézve gyenga 
közepes, ellenben 

a buza és a rozs minősége a leg-
több helyen kiváló. 

A városi bérföldeken, a tapasztalatok szerint 
miéig lehangolóbb volt a cséplés eredménye. A 
város gazdasági szakértői ugyamis most készí-
tették el jelentéseiket és ezekből megállapítható, 
hogy a homoktalajokon sofc helyütt még annyi 
gabona sem termett, amennyi a vetőmag volt. 
Katasztrális holdankint az átlag három mázsa 
rozsban, de számos helyen alig egy, vagy leg-
feljebb másfélmázsa a holdankénti termésered-
mény. Négy és télmázsánál nagyobb rozstermés 
nincs ós a szagedi bérföldeken és a bériők nagy-
része most kölcsön-vetőmagért folyamodik. 

Befejezték a bérföldeken a buza. árpa és zab 
cséplését is szintén közepesnél jóval gyengébb 
eredménnyel. A gabonafajták közül legjobban 
még a zab fizetett, holdankint 3—6 mázsás a 
termés. A legtöbb helyen az a baj — állapítja 

meg a szakértői jelentés —, hogy á májad eső 
hiányzott. Emiatt a szem ritkás. A szálmát enmés 
sem kielégítő, alacsony maradt a kalász. 

A kapásnövények is sinylik az eső hiányát 
Vámossy Mihály jelentése szerint 

Felsőtanyán burgonyatermésre nem 
lehet számítani az idén. 

A burgonya levé!zie4e ugyanis eteatnyuW a szá-
razság miatt és a gumóik fejlődése is abbama-
radt. Jól birja ellenben a szárazságot a kuko-
rica, mely szépen fejlődik és kiadós termést igér. 
Ugyancsak 

kitűnő szőlőtermésre van kilátás 
Szeged környékén, 

a peronoszpóra ttgyam jelentkezett szórványo-
san, de az időközben végrehajtott védekezési 
eljárás elejét vette a nagyobb bajoknak. Szaty-
maz, Jánosszállás és Vilma szállás feörny&én 
már meg is kezdődött a szőlő iránt a nagyofob-
foku kereslet, naponkint tekintélyes mennyisé-
get szállítanak el a Szeged-környéki állomások-
ról Budapestre, sőt Kecskemétre is. 

Egyre nagyobb tömegekben zarándokol 
az ország népe a szegedi Dóm-tér felé 
Rengeteg u| Madácb-vonatot indítanak az ország minden részéből — 

Óriási tömegek indultak ostromra az utolsó előadások jegyeiért 

Szombaton este rekordközönség nézte végig a 
szegedi szabadtéri játékok ötödik előadását. 
Táblás ház gyönyörködött Az ember tragédi-
ája előadásának szépségeiben. Három filléres 
gyorsvonat érkezett Szegedre. 

közel háromezer utassaL 

Budapestről, a szombathelyi vonalról és Szol-
nokról érkeztek filléres gyorsvonatok. Ezen-
kívül autóbuszokon, autócarokon és más gépko-
csikon több imint ötszáz utas érkezett. A szál-
lodákat megrohanták szobákért és nemcsak a 
szállodai szobák, hanem a magánlakások al-
bérleti szobái is megteltek vidékiekkel. Számos 
külföldi turistacsoport is érkezett szombaton 
Szegedre, ezek közöt nagy számban 

németek, franciák és angolok. 

Fényes színháza estélv képét mutatta a néző-
tér. Az első sorokban a magyaT arisztokrácia 
legfényesebb neveinek viselői ültek. így többek 
között ott láttuk a gróf Károlyi, a gróf Desevffy 
a gróf Tisza, a gróf Majláth, a gróf Semsey-
családok számos tagját stb.. akiken kivül auto-
mobilokon érkezett a szombatesti előadásra a 
magyar szellemi és pénzarisztokrácia száimos 
kiválósága is. 

Szombaton este. mint minden alkalommal, 
pompás előadásban gördült Az ember tragédiá-
ja és a közönség az egyes jelenetek után kitörő 
tapssal adott kifejezést tetszésének. Az éjféli 
órákban 

világvárosi képet 

nyert Szeiged. A több mint hatezer főnyi kö-
zönség hömpölygő áradatban megindult a város 
uccáin, — a szórakozóhelyek felé. A szabadtéri 
előadások napjain mutatkozik meg valójában, 
hogy mit jelent Szegeáre nézve a Dóm-téri elő-
adás. Estéről-estére megtelnek a nyilvános he-
lyiségek és a közönség a hajnali órákig szóra-
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kőzik. Szombaton is az előadás után lefogltak 
minden kávéházban és étteremben minden asz-
talt A budapesti filléTes vonat 1.15 perckor in-
dult vissza, de még ezt a rövid időt is felhasz-
nálták a vonat fiatal utasai arra. hogy néhány 
kört táncoljanak és valósággal tánclépésben 
indultak a vonathoz. A szombathelyi, pápai, sop-
roni és győri utasok az éjszakát Szegeden töl-
tötték és vasárnap délután 1.43 perckor feldúl-
tak vissza. 

Vasárnap három filléres gyarsvo- " 
nat érkezik. 

Budapestről délelőtt fO.42 perckor érkezik és 
éjjel 1.15 perckor indul vissza. Ennék a vonat-
nak több minit kétezer utasa lesz. Filléres Ma-
dách-vonat indítását jelezték ezenkívül Kalo-
csáról, Kiskunhalasról. Bajáról. Szentesről és 
Kiskunfélegyházáról. A vonat érkezési ideje 
12.57 perc, visszaindul éjjel 1.25 perckor. A har-
madik filléres Madách-vonat indulását Pécsről 
jelezték a kaposvári és szekszárdi utasokkal 
együtt. A vonat menetrendszerinti érkezése va-
sárnap délután 2.42 perc. indulása éjjel 0.50 perc. 

Vasárnap ezenkivül ujabb külföldi csoportok 
érkezését jelezték Budapestről. 

A filléres gyorsvonat utasai jegy-
utalványaikat reggel 9 órától kezd-
ve a színházi pénztárnál, este 7 érét 

Hz őszi dívafcipő újdonságok 

M Á R 

D E E R K I Z T E K 
di papucs különlegességek 
nagy választékban 

tói kezdve a Dóm-téri pénztárak-
nál cserélhetik be. 

A nagy tolongás elkerülése végett ajánlatos, 
hogy a jegyeket még a délelőtt folyamán vált-
sák ki, mert a déli órákban érkező filléres vo-
natok utasai meg fogják rohanni a pénztárakat 

A szabadtéri játékok központi iro-
dája, 

Széchenyi-tér 2a alatt, telefon 30—00, készség-
gel áll a Szegedre érkező idegenek rendelkezé-
sére, szívesen nyújt tájékoztatást minden 

kérdésre, útbaigazítást a szórakozásokat és lát-
nivalókat illetőleg. Ezúton is felhívja a Szeged-
re érkező idegenek figyelmét három kiállítás-
ra: a Rudolf-téri Tiszai Halászati Kiállításra (a 
közúti híd alatt), a művészeti fényképkiállitás-
ra, a muzeumban és a Jókai-uocad elemi isko 
ban lévő gyüimölcskiállitásra. 

A szegedi szabadtéri játékok iránt fokozódó 
érdeklődésre a legjellemzőbb, hogy 

most már nem a szabadtéri játékok 
vezetőségének kell kérni a lilléres 
vonatokat, hanem az egyes városok 
kérték ujabb és ujabb Madách vo-

natok indítását. 

így Budapestről megnyilvánultt nagy érdeklő 
désre való tekintettel nemcsak augusztus 15-én, 
szerdám, hanem augusztus 14-én, kedden is in-
dítanak filléres Madáchi-vonatat Szegedre. Fil-
léres Madách-vonat indul ezenkivül kiedden Bé 
késcsabáról is, a csabaiak kéréséra Biztos 
ezenkivül az augusztus 15 iki, szerdai budapesti, 
filléres Madách-vonat indulása is. 

Az eredeti terv szerint 

a sziámi királyi pár 

szombaton jött volna Szegedre, Az ember tra-
gédiája előadására. A program azonban annyira 
kibővült, hogy a kiráiyi oár vagy ma este, vagy 
keddem nézi meg Az ember tragédiája Dóm-téri 
előadását. Hivatalos fogadtatás már nem lesz, 
miután a királyi pár (magyarországi tartózko-
dása péntek óta magánjellegű. 

A szabadtéri játékokra auguszibiis 15-ig le-
het 50 százalékos kedvezménnyel Szegedre 
utazni. A féláru jegy váltására jogosító igazol-
ványok a Máv. vonalain augusztus 16-ig, a 
MFTR tiszai vonalán 17-ig érvényesek a visz-
szautazósra. 

Tumultuózus jelenetek az esti előadás előtt 
A rendezöblzottság nyilatkozata 

Szombaton délután és este a jegyváltó helyeken 
több tumultuózus jelenet játszódott le s az elő-
adást háromnegyeá órás késéssel kellett kezde-
ni, mert a középkorridort, amely a két szék-
sor között van, sokan elálltak. Ezekről az ese-
mények sima lefolyását megzavaró körülmé-
nyekről a rendezőbizottság a következő nyilat-
kozatot teszi közzé. 

— Nem állítjuk, hogy minden rendben ment. 
De nem szabad arról megfeledkezni, hogy Sze-
gedet a szabadtéri játékok rendezőségének má-
sodik évében ez az akció euráoai érdeklődés 

homlokterébe emelte és hogy a szombati elő-
adásra nemcsak az ország legkülönbözőbb ré-
szeiről tódultak sokan, hanem külföldről is vá-
ratlanul sok érdeklődő érkezett. Vasárnap sokkal 
több utassal jött meg a pesti filléres, mégis bő-
ven maradt hely. A vasárnapi utasok nagyob-
bik rés/e nem jött el az előadásra. Ez csak azért 
fontos, mert a pesti és vidéki közönség egy~ 
része nem váltja meg otthon jegyét, pedig a 
rendezőség erre alkalmat nyújt. Viszont nem 
lehet a szegedi pénztártól kívánni, hogy minden 
biztosíték. nélkül rezerváljanak jegyedet, kütönir 


