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Egy pengővel emelkedett a búza, 
három és félpengővel a rozs ára, 

de még nem indull meg az export 

(A Délmagyarország munkatársától.) Minden-
kit érdekel a buza árának kérdése. Ezidöszorint 
Szegeden a búzát mázsárikint 15 pengő 70 fil-
lérért vásárolják, ami eg•> pengő tiz fillérrel több• 
mint a minimalizált ár. Egy hónappal ezelőtt a 
földművelésügyi minisztérium megállapította a 
buza legalacsonyabb eladási árát. Szegeden a 
minimalizált ár 14 pengő 60 fillér, de már az első 
napokban emelkedett a forgalomba került buzia 
ára. 

Még érdekesebb az. ami a rozseladásoknál ta-
pasztalható. A rozs árát nem szabályozták, az 
eladás a szabad alku tárgyát képezi. Négy héttel 
ezelőtt a rozs Szegeden 8 pengős mázsánként! 
áron került forgalomba és tegnap 11 pengő 50 
fillérért vásárolták. Mázsánkint 3 pengő 50 fil-
lérrel emelkeáett az ára, háromszor nagyobb a 
rozs áremelkedése, mint amennyi a búzánál ta-
nasztalható. 

Az uj gabona forgalmáról a kővetkező felvilá-
gosítást kaptuk: 

— A mostani forgalom messze mögötte marad 
a multévinek. Az export sem fejlődött ki meg-
felelően, Szegeáről csak Ausztriába van némi 
kevésbé jelentős kivitel. Az osztrákok most még 

nagyon megválogatják a búzát és csakis a sikér. 
dus- kiváló minőségeket akarják felvenni. Ennek 
következtében az exportőrök tárolják a búzát. 
A szegeái raktárházak úgyszólván tömve van-
nak gabonával s ezek a mennyiségek majd csak 
később kerülnek kivitelre. A helyi gabonaforga-
lom sem mondható nagynak, jóval kisebb, mint 
tavaly volt ebben az időben. Ennek egyik oka, 
hogy az idei termés jóval gyengébb, másrészt 
pedig a gazdák nem sietnek a gabona értékesíté-
sével. A termelőnek most nincs rizikója azzal, 
hogy vár az eladással. A buza ára minimalizálva 
van, a gazdák tudják, hogy 14 pengő 60 fillérnél 
olcsóbban nem kell eladni a búzát. Az egvpen-
gős áremelkedést a termelők keveslik és abban 
reménykednek hogy tovább emelkedik a gabona 
ára. 

A tiszai uszály forgalom is mögötte marad a 
tavalyinak. A mult év augusztusában végig a 
Tiszapartján naponkint husz külföldi uszály ra-
kodott, most alig két-három. Az export még 
nem indult meg. valószínűleg szeptemberben 
kezdődik meg a gabona nagyobb tannpóju kivi-
tele. 

„Az este IÉDS e i M O érdeke 
a szabadtéri MÉ M s M s a " 

Körmendy Mátyás a dómféri előadás művészi, gazdasági 
és idegenforgalmi sikeréről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sza-
badtéri előadások nagy gazdasági előnyeiről a 
Délmagyarország tegnapi számában már nyilat-
kozott Szeged kereskedelmi életének több ve-
zetője. Most Körmendy Mátyás országgyűlési 
képviselő, a szegedi ipartestület elnöke az aláb-
bi nyilatkozatot tette a szabadtéri játékokról. 

— A szabadtéri játékok rendezésének gondo-
lata — mondotta —, valamint a szegedi ipartes-
tület által ez évben immár hatodik izben rende-
zett ipari vásár eszméje között rokonságot álla-
pithatok meg. Mindkét gondolat közös nevezőre: 
a Trianon sújtotta Szeged gazdasági életének 
fellenditési célzatára hozható. Miként ipartes-
tületünk az ipari vásárok rendezésével, ugy a 
szabadtéri játékok rendezősége az ünnepi játé-
kokkal egyaránt úttörők voltak az országban. 
Követői is szépen akadtak mind a két elgondo-
lásnak. 

— A szegedi szabadtéri játékokat véleményem 
szerint két szempontból lehet bírálni. Az egyik 
a miivészi szempont, mely azonban énreám nem 
tartozik. A másik a gazáasági szempont, amelyet 
az ünnepi játékok a város forgalma érdekében 
fejtenek ki. Ezt figyelvén, megállapíthatjuk, hogv 
n szabadtéri előadások jelentős értéket kép-
viselnek a város közgazdasági életében. Neim 
tudnám ugyan még csak hozzávetőleges szám-
adatokkal sem megmondani- összegszerüleg 
mit jelent ez városunknak. Ha figyeltük azon-
ban a szabadtét i előadások alatt városunk képét, 
megállapíthatjuk, hogy napról-napra az idege-
nek ezrei tolongtak az uccákon és egész föváro-
sias képe volt ennek a forgalom szempontjából 
kihalt városnak Es nem szabad senkinek sam 
lekicsinyelni a fellendülést, melyet ez a nyolc 
előadás a város gazdasági életében előidézett. Eb-
ből a szempontból rendkiviil fontosnak tartom a 
szabadtéri játékokat. 

— A továbbiakban igen fontosnak tartom a 
szabadtéri játékok jövőjének biztosítását. Az 
előadás természetes adottsága és annak kü-
lönleges méretei az ország határain tul is elis-
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mertekké váltak éppen ezért a szegedi szabad-
téri előadások istápolása egyrészről a város pol-
gárságának. másrészről az államnak eminens kö-
telessége. Kötelessége az államnak a játékok 
minden eszközzel való megsegítése. Nem lehet 
ugyanis közömbös országos szempontból sem 
olyan kulturális eseménysorozat, melyre az 
egész müveit Európa felfigyel. 

— Különös és elsősorbon kötelessége azon-
ban a város polgárságának az ünnepi játékok tá-
mogatása. Az egész város jól felfogott érdeké-
ben támogatnunk kell a renáezőbizottságot. mely 
emberfeletti munkával városunkban olyan kultúr-
intézménynek az alapjait rakta le, mely óriási 
kihatást fog kifejteni városunk egész jövő köz-
gazdaság/ életére. Ennek a városnak minden 
egyes polgárának a kicsinyes anyagiak kizárá-
sával segítenie kell a rendezőbizottságot, hogy 
célját mielőbb elérhesse. Ha vállvetett munká-
val sikerülni fog a szabadtéri előadásoknak va-
lóban európai jelentőséget biztosítani, az ide-
özönlő idegenforgalommal városunk élete fellen-
dül és közgazdasági életünkbe uj erő, lüktető 
vér áramlik. 

— En, mint a szegedi iparosság vezetője és 
az általam kezdeményezett ipari vásárok képvi-
selője meleg szeretettel fogadom a gondolat ki-
váló megvalósítását és mordok hálás köszönetet 
azért a törekvő munkáért- melyet városunk és 
annak közgazdasági érdekében a szegedi szabad-
téri játékok rendezőbizottsága kifeitett. 

A Times ^ 
a szegedi előadásról 
A londoni Times egyik legutóbbi számában 

feltűnést keltő cikkben foglalkozott „Az em-
ber tragédiája" szegedi szabadtéri előadásával. 
Egy teljes hasábot szentel a beszámolónak,ami 
a legritkábban fordul elő a nagy angol lapban. 

Az érdekes cikk ismerteti először Madách 
életét és a Tragédia születését. Elmondja, ho-
gyan kell kiejteni Madách nevét, majd rátér a 
becsi és a budapesti előadásaira. A# szegedi sza. 
badtéri játékokról a legnagyobb dicséret hang. 
ján emlékezik meg és különösen magasztalja a 
rendezést. Megállapítja végül, hogy a Tragédia 
a világ szinmüirodalmáhan igen előkelő helyet 
foglal el. 

Rövidesen megkezdik 
működésüket 
a paprikabizottságok 

( A Délmagyarország munkatársától.) A 
földmivelésügyi miniszter rendelete szerint 
Szegeden, minden városrészben, ahol legalább 
ötvenen folytatnak paprikatermelést, hat tag-
ból álló helyi bizottságot kell alakítani. A he-
lyi bízottságnak hivatalból tagja a hatóságnak 
egy kiküldötte. A Szeged- és Szegedvidéki Fű-
szerpaprika termelők Szövetsége most bejelen-
tette a polgármesternek, hogy tizenhárom helyi 
bizottságot alakítottak és pedig a következő he-
lyeken: 

Alsóváros, Röszke Szentmihálytelek, Fekete-
szél, Domaszék, Nagyszéksós, Zákány, Móraha-
lom, Királyhalom, Átokháza, Csórva, Felsővá-
ros és végül Felsőközponton. 

A megalakitott bizottságokba a következő 
hatósági kiküldötteket jelölte ki most a pol-
gármester: Röszkére dr. R ő t h Dezső tb. ta-
nácsnokot, Szentmihálytelekre dr. B í a c s v 
Béla tb. aljegyzőt. Alsóvárosra dr. T e m e s -
v á r y László tb. fogalmazót, Felsőtanvára dr. 
S i m o n József tb. fogalmazót, Felsővárosra 
dr. M i h á 1 y f f v László tb. fogalmazót, Feke-
teszélre dr. R é p á s János s. nyilvántartót, 
Domaszékre J a m b r i k István irodatisztet, 
Nagyszéksósra K o l o z s v á r v Sándor iroda-
tisztet, Zákányba P r á g e r József nvilvántar-
tót.Mórahnlomra L e n g y e l István külterüle-
ti községi birót. Királyhalomra dr. ö r 1 ő s s v 
Ferenc tb. fogalmazót. Átokházára S i m o n 
Ferenc irodasegédtisztet és Oorvára dr. R a c k 
Lajos tb. fogalmazói. A helvi bizottságok rövi-
desen meg is kezdik működésűket, egvmáslól 
függetlenül is működhetnek ez^k a bizottságok 
énpen ezért volt szükséges valnmennvi bizott-
ságba egy-egy hatósági kiküldöttet kijelölni. 

Pusztító orkán 
Romániában 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Gá-
láéból jelentik: A város felett pénteken délben 
borzilmas ereiü orkán dühöngött. Az orkán 
száz házat ledöntött és számos embert megse-
besített. Az anyagi kár meghaladja a félmil-
liárd leit. 

Téli h i d e s 
Szarajevóban 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bel-
grádból jelentik: A napok óta tarló esőzés után 
pénteken Szarajevóban téliesre fordult az idő: 
a hőmérséklet á fagypont alá esett. 

Cosyns tanár 
szombaton babaiban 

startol a sztratoszférába 
Páris, augusztus 17. A Temps brüsszeli tudó. 

silójának jelentése szerint C o s y n s tanár, aki 
már két hete dolgozik sztratoszférarepülé.'ének 
előkészítésén, ugy határozott, hogy szombaton 
hajnalban felszáll. A léggömb megtöltését este 
kezdték meg. A felszállásra 4 óra 40 perckor 
kerül sor. A felszállás célja ezúttal is a kozmi-
kus sugárzás tanulmányozása. Sportteljesít-
ményről nincs szó. A tanár tisztában van azzal, 
hogy ez alkalommal 17 ezer méternél maga-
sabbra nem repülhet. A felszállóhely Brüsszel-
től 110 kilométernyire van. 

Cianoztasson eribb és legolcsóbb 
vállalatnál. Filléres árak. Teljes garancia. 
Lakásf erfötlenitö Vállalat, 
Dugonics tér 12. Tisza Lajos körút 58. lel. 31-77&» 


