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HIMALAYA EXPEDÍCIÓ £™f»TON HA ESTE 
h < m o v f i m M A G Y A R S A N D C R a Be'városi Moziban. 

Mepimftilt a klizdeSetti 
a makói függetlenségi mandátumért 

(A Délmagyarország makói tudósítóidtól.) A ma-
kói választási front kialakulása napokig tartó bi-
zonytalanságok után szerdára bekövetkezett. Nyil-
vánvalóvá vált, hogy az egységespárt helyi veze-
tőségében megbomlott az egység. Mig a helyzetet 
közelebbről ismerők kilátástalannak Ítélték Gór-
gey Isrtván felléptetését, mások hajlandók voltak 
érte dolgozni. A vármegye főispánja az utóbbiak 
mellé állott és a választási munka megindult Gőr-
,«?ey tslván érdekében. A helyzettel ismerős ele-
mek ma is hangoztatják, hogy a függetlenségi párt 
jelöltjének, Kőnyves-Kolonics Józsefnek népszerű-
ségével és tömegeivel szemben a függőségi hely-
zetbon lévő szavazók kevésnek bizonyulnak. Any-
nyival inkább, mert a szociáldemokrata mim. 
kásság sem állított külön jelöltet Makón. 

Seerdán megkezdődtek a gyűlések. A kormány-
párti jelölt bemutatkozó gyűlését a szerdai heti-
piacos napra, a pdacidő derekára, fél 11 órára en-
gedélyezték és így sikerült a piacon rendezett gyű-
lésre a pdacozó közönséget., mini hallgatóságot 
biztosítani. Görgey függetlenséginek és ellenzéki-
nek vallotta szívben magát, aki csak „a mostani 
idők parancsa és a gazdasági helyzet követeié, 
sének enged", amikor a kormányt támogatja, ő 
a makói bajokat akarja elintézni, a legelső hagg-
makereskedő akar lenni Makón — mondta —, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
esztendővel ezelőtt Kecskés-telepen állították fel 
a földművelésügyi minisztérium magkisérieti állo-
mását, amelyhez 32 holdas gazdaság tartozik. A 
telepen huzamosabb idő óta nagyjelentőségű kí-
sérletek folynak a csipősmentes paprika kiter-
mesztése érdekében. O b e r m a y e r Ernő főve-
gyész három évvel ezelőtt először kezdett foglal-
kozni ennek a nemes paprikafajtának a k¡termesz-
tésével, ugyanekkor Kalocsán is folytatták a kí-
sérletezéseket. Az első esztendő eredményei siker-
rel biztattak, mire még erősebb tempóban folyt a 
munka az állami magkisérieti Intézetben. Harminc-
hét ffims paprikát termeltek ki, a p&prikahüvelye-

I orvosa akar lenni ennek a beteg városnak s ha 
azok a pirulák, amelyeket mint orvos ad, majd 
talán keserűk is, de meggyógyítják a beteget Ab-
ban is biztosnak mondotta magát, hogy képviselő 
lesz, mert ha nem kellene Makónak, a miniszterel-
nök ígérete alapján más kerületet kap. 

Ugyanebben az időben az ellenzék zárt helyi-
ségben. az Erdekv-vendéglő nagytermében tartott 
népgyűlést. A zsúfolásig megtelt terem és udvar 
lelkes publikuma előtt a függetlenségi Kossuth-
párt vezetői jelentették be, hogy a párt Könyves. 
Kolonics Józsefet jelölte aki az országos párt 
hivatalos jelöltje és akit a szociáldemokrata párt 
is támogat a választási küzdelemben. Bejelentet-
ték azt is, hogy az ellenzéki jelölt csak vasárnap 
délután 5 órára kapott programbeszéd tartására 
engedélyt s ez a programbeszéd a városháza előtti 
téren fog lezajlani, ahol délelőtt a kormánypárti 
jelölt tarthatja meg programbeszédé. 

A mai napon a kisgazdapárti hivatalos és nem-
hivatalos jelöltek, dr. Szentpály István és dr. 
Kovács Károly is megkezdték az agitációt és az 
aláírások gyűjtését, de a makói mandátum sorsa 
Könyves-Kolonics József és Görgey István kn-ött 
fog eldőlni, az ellenzéki jelölt megválasztását biz-
tosra veszik. 

ket még külön is kiválasztották. Tizenkét leány-
nak nincs más dolga a telepen, mint a paprikahü-
velyek végigkóstolása» 

A Dólinagyarország munkatársa künn járt 
Kecskés-telepen, az állami magkisérieti telepen, 
ahol javában folyik a osipősmentea paprika kivá-
lasztása. 

Egy világos teremben, hosszú asztal mellett 
tizenkét leány ül, kóstolgatják, megízlelik a ma-
got és az erezetet. A napszámosleányok eddig 60 
ezer paprikahüvelyt kóstoltak végig, de a munka 
nagyobbik része még hátra van; még 200.000 pap-
rikát kell megízlelni. A hatvanezer paprikahüvely 
között mindössze 266 csípős paprikát találtak, ez 

alig félszázaléknak felel meg, ugy, hogy az eddigi 
eredmények szerint sikerült kitermelni a csipős-
mentes paprikát. 

A kísérletezést végző szakemberek a félszáza-
lékot is sokalják, a kísérleteket az idén is foly-
tatni fogják. A kiválasztott „csipősmentes" papri-
kamagot tavasszal elvetik, gondosan felügyelnek 
a palántázásra és azt remélik, hogy szeptember-
ben már teljesen kapricinmentes paprikát szüre-
telhetnek. > 

A magkisérieti telepen M á t r a y Sándor te-
téző ügyel fel a „kóstoló leányok'' munkájára} 
naplót vezet az elvégzett munkáról. Naponta átlag 
3000 hüvelyt kóstolnak. 

A kísérletezések eredményeiről M á t r a y Sán-
dor intéző a következőket mondotta a Délmagyar-
ország munkatársának: 

— Már hosszabb ideje folynak a kísérlet i t a 
csípősmentes paprika kitermeiztésére és ugy lát-
szik, most már a kísérletek végére jutottunk. A 
osipősmentes paprikának különösen az exportnál 
lesz nagy szerepe a külföld ugyanis az édesne-
mes paprikát keresi, ennek termelése, feldolgozás 
sa pedig költséges. A csipősmentes paprikának 
meg lesz az az előnye, hogy nem kell hasítani és 
külön erezni, csupán a magoktól tisztítják meg a 
paprikahüvely eket és szárítás után az őrlőbe ke-
rülhet a paprika. A feldolgozás nemcsak oleaóbb, 
hanem jóval gyorsabb is. 

A csipősmentes paprikát egyelőre inkább ex* 
portál ásra fogjuk felhasználni, de a belső fogyasz-
tásnál is nagy szerepe lesz a kórházak, szanató-
riumok paprika rendelésénél. A betegek bátran 
fogyaszthatják a csipősmentes paprikát, mert az 
izgató anyag: a kiapricm hiányzik belőle. 

Megemlítette még Mátray intéző, hogy a klvá-t 
lasztott paprikamagot egyelőre még a magkisér-
ieti telepen és más kísérleti földeken fogják el-« 
vetni, őszre azonban a termelők körében is kiosz-> 
tásra kerül a csipősmentes paprika, ugy, hogy • 
szegedi paprika u j perspektíva előtt áll. 

n niagántiszfvfseltt 
és a joghallgató súlyos 

párbaja 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

reggel 8 órakor a régi lovassági - ktanyában vé :s 
kimenetelű kardpárbaj zajlott le két fiatalember 
kőzött. V. L. magántisztviselő és F. L. joghall-
gató már régebbi idő óta haragos viszonyban v *-
tak és ennek következménye volt a súlyos becsö-
letsértési ügy, amely kettejük között ke'etkezett. 
A felmerült ellentéteket lovagias utón intézték eL 

Szerdán reggel megvívták a párbajt rendkívül 
snlyos feltételek mellett Nehéz lovasság' kardok-
kai, bandázs nélkül állottak s-- >be egymással. A 
feltételek értelmében vég kimerülés! kellett \űz-
deniök. Miután a békítési kísérlet eredménytelenül 
végződött, a két fiatalember hevesen összecsapott. 
Az első összecsapás után a felek sértetlenek ma-
radtak. Még négyszer vezényelt a vezetősegéd 
„rajtát". Az öt összecsapás után az or •sok meg-
állapították a" végkimerülést, mindketten véreztek 
és fáradtak voltak. V. L kisebb sérüléseket szenve-
dett, F. L. a karján egy hosszabb vágást kapott, 
amelyet az orvosok a helyszínem összevarrtak; 
A felek a párbaj után sem békültek ki. 

Független Nemzeti Balpárt 
(RASSAY-párt) 

választási pártirodája 
Széchenyi fér és Hervifh Hiltály IECCÜ sarak. 

(Csongrádi Takarék pénztárral szemben.) 
Tel.: 12-13. 

A választók minden kérdésükkel szívesked-
jenek a pártirodához fordulni. 

HÁROMÉVI KÍSÉRLETEZÉS ISTÍM ^'TERMELTÉK 

„B CSIPŐSMENTES" PAPRIKÁT 
Látogatás a magkisérieti telepen a kísérletezés színhelyén 


