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Ezer mázsa vefömaprozzsal igényeitek többet 
a károsult szegedi gazdák, mint amennyit 

a földművelésügyi miniszter kiutalt 
Az Igényelbíráló bizottság első ülése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt a kölcsön vetőmagigénylések elbírálá-
sára alakított bizottság tartotta első ülését a 
városházán. Gy. Köllő Zoltán gazdasági fel-
figyelő bejelentette az értekezleten, hogy a 
fölámüvelésiigyi miniszter az aszály- és ¡ég-
kárt szenvedett szegedi gazdák számára 800 má-
zsa búzavetőmagot és 400 mázsa rozsvetőmagot 
engeáélyezett. Ezzel szemben a gazáúk 507 
mázsa búzát és 1450 mázsa rozsot igényeltek 
vetőmag céljaira. Amig tehát a minisztólim ?00 
mázsával több búzavetőmagot utalt ki Szeged 
számára, addig közel ezer mázsa rozzsal igé-
nyeltek többet• mint amennyit engedélyezett a 
minisztérium. Szeged környékén főkép rozsot 
termelnek és érpen ezért érthetetlen, hogy a 
búzából utaltak ki nagyobb mennyiséget. 

Az igénylések egyébként a következőképen 
oszlanak meg. Ruzsajárás, Baktó. Uiszeged. 
Bódom, Szertmihálytelek. Röszke és a Tápéi 
rét jég- és aszálykárt szenvedett 290 gazdája 
371 mázsa búzát és 1005 mázsa rozsvetőimagot, 
AlsrfStanya kömvékén 59 gazda 9 mázsa búzát 
és 208 mázsa rozsot, mis: Felsőbányán 53 gazda 

Ma este hetedszer kerül színre Az ember tra-
gédiája a Dóm-téren. Eddig minden este zsúfolt 
nézőtér gyönyörködött Madách örökbecsű drá-
mai költeményének szabadtéri előadásában. A 
ma esti előadást is táblás h'áz fogja végignézni. 
A szegedi szabadtéri játékok meghódították a 
várost, az országot és meghódították a külföldet 
is, ahonnan a keddi előadásra a politikai diplo-
máciai, művészeti és társadalmi élet kiválóságai 
érkeznek Szegedre. Kedden este 

Szegedre érkezik Goga Octavián 
volt román kultuszminiszter, 

Ady román fordítója, aki legutóbb Az ember 
tragédiáját ültette át román nyelvre és most ké-
szül a Tragéáia bukaresti bemutatójára. Goga 
Ootavian a Tragédia szeged: előadása alkalmá-
ból utazott Magyarországra és első utja Sze-
gedre vezet, ahol részletesen végignézi azt a 
munkát, amelyről Erdélyben gróf Bánffy Mik-
lóssal soksszor tárgyalt. Coga Ootavian szegedi 
látogatása nemcsak az irodalmi, de a poétikai 
élet érdekességre ir és jellemzően emeli ki azt az 

126 mázsa búzát és 232 mázsa rozsvetőmagot 
igényelt. 

A bírálóbizottság letárgyalta az igényléseket 
és tekintettel a rozsvetőmag nagymérvű igény-
lésére. megbízta Gy. Köllő Zoltán gazdasági 
felügyelőt, hogy a rozsvetőmag további kiuta'ása 
iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. En-
nek megfelelően a város hatósága sürgős fel-
terjesztést intéz a fölámüvelésügyi miniszterhez. 

A gazdasági felügyelő jelentést teitt a bizott-
ságban a minőségi buzavetőmagakció megindí-
tásáról rs. Ezzel kapcsolatban a bizottság oly-
értelmü határozatot hozott, hogy feliratban kéri 
a földművelési minisztertől a minőségi buzavető-
magakció minél szélesebb körben való lebonyo-
lítását. Végűi az előadó jelentést tett az ülésen 
a ,,Nemzeti munka a magyar földöm" cim alatt. 
Budapesten, az ősz folyamán rendezendő ter-
ménykiállitlís előkészületeiről. Betjetentette-
hogy a kiállitáson résztvesznek a szegedi gaz-
dák is és Szegedről 130 mintakoíldkciót külde-
nek fel Budapestre. A kollekciók csomagolása 
már folvaanatban van. 

általános érdeklődést és nagy sikert, amefy a 
Tragédia Dóm-téri előadását mindenütt kísérte. 

A szabadtéri játékok irodájához érkezett táv-
irait jelentése szerint kedden érkeznek Szegedre 

az olasz újságíró szövetség 

római kiküldöttei: Renato CamigUa, a Portok) 
ái Román szerkesztője. Nino Guglielmi, a Ro-
ma Fassista szerkesztője és Carüglia szerkesztő. 
Ugyancsak kedden érkezik Antomio Widmar, 
a budapesti olasz követség sajtóattaséja, aki hét-
főn meleghangú táviratban gratulált a szegedi 
szabadtéri játékok eddigi sikereihez. Szerdán 
érkezik az olasz világlap, a Corriere della Sera 
főszerkesztője, Renato Simoni. 

A keddi' előadásra bejelentették érkezésüket 
heroeg Esterházy László nyolctagú társaságá-
val. Purgly Emil ny. földmüvelésügyi miniszter, 
báró Urbán Péter országgyűlési képviselő, báró 
Urbán Gáspár, Semsey gróf és családja, gróf 
Wlaskovish Péter és Ernő, gróf Almássy. gróf 
Dessexvffy, gróf Károlyi Viktor. Fleiszig Sándor. 
Kedden délelőtt érkezik Szegedre Reményi Jó-

zsef amerikai egyetemi tanár, az ismeirt kiváló 
író. 

Ugyancsak kedden érkezik Szegődre Rossay 
Károly- Szeged országgyűlési képviselője és dr. 
Brótíy Ernő országgyűlési képviselő is. 

Szerdán folytatódik a szegedi szabadtéri játé-
kok nagy sikere. A szerdai előadást végignézi 

dr. József Ferenc királyi herceg, 

akinek Kolumbus cimü darabját legutóbb Bajám 
mutatták be egy dunai hajón. A szerdai előadá-
son megjelenik Glattfelder Gyula megyéspüs-
pök. a Szapáry grófi család, valamint a magyar 
szellemi és pénzarisztokrácia még számos ki-
válósága. 

Nincs még végleg fixirozva- de minden való-
színűség szerint a ina esti, vagy a szerdai elő-
adásra Szegedre érkezik 

a sziámi királyi pár. 

Fogadtatásukra hivatalos előkészületek nem 
történnek, mert a királyi pár magyarországi lá-
togatása már magárojeflegü. 

Kedden 
filléres gyorsvonat 

érkezik a szegedi szabadtéri játékokra Budapest-
ről, Békéscsabáról, valamint Gyuláról. Az ér-
deklődés isimét olyan hatalmas arányokat öltött 
hogy már hétfőn fel kellett függeszteni a jegyetí 
árusítását, tekintettel arra, hogy a meglévÜ 
igen kis mennyiséget a vidéki vonatok utassá 
részére rendelték meg. A rendezőség mindent 
elkövet hogy a páratlanul álló érdeklődést min-
den zavar nélkül bonyolíthassa le és a Jegy* 
Igényeket kielégítse. 

A budapesti filléres gyorsvonat délután 5.51 
perckor érkezik a hétfői jelentések szerint. 

Ujabb rendkívüli érdeklődés nyilvánult mejí 
Szentesiről, Félegyházáról. Békéscsabáról, Oros* 
házáról, Makóról, Kecskemétről, ahonnan töme-
gesen kérték a helyek biztosítását, mert külön-
vonatokon, motorosjáratokon és autóbuszokon 
tömegesen érkeznék Szegedre az eddigi legna-
gyobb sikerű szabadtéri játékok megtekintésére^ 

Szerdán ismét filléres gyorsvonat érkezik Bu-
dapestről. A vonat reggel 7.20 perckor indul és 
10.42 perckor érkezik Szegedre. Visszaindulás 
éjjel 1.15 jerdkor, érkezik Budapestre 4.38 Dere-
kor. 

Gyenqiflt eiiiten az évben 
a külkereskedelmi mérleg 

Budapest, augusztus 13. A statisztikai hivatal 
közlése szerint a magyar külkereskedelem for-
galma 1934 juüusábam a következő volt: 

Júliusban a behozatal értéke 28.7 millió pengő 
volt (az előző év julius hónapjában 25.3 millió 
pengő), a kivitel értéke pedig 28.6 (az előző é r 
julius hónapjáé 30.1) millió pengőt tett ki. \ ju-
lius havi külkereskedelmi mérleg tehát 0.1 millid 
penigös passzívummal zárt. (Az előző év julius 
hónapban 4.8 millió pengős aktívum volt.) 

1934 első hét hónapjában behozatalunk értéke 
197.00 (a mult év hasonló időszalkában 169.00). 
millió pengőt, kivitelünk pedig 214.5 (mult év 3 
189.5) miUfó pengőt tett ki. A külkereskedelmi 
mérleg az 1933 év január—julius hónapjainak 
20 millió pengős aktívumával szemben a folyó 
év megfelelő időszakában 17.5 millió kiviteü több-
let mutatkozott. 

Irodaim*, társadalmi, nemzetközi előkelőségek 

Az ember tragédiája hetedik 
Dóm-téri előadásán 

Kedden Szegedre érkeznek Goga Ocfavían, magyar politikasok 
és az olasz ujságirószövelség kiküldöttei 


