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nöke, másodszor is meghivta a da lmű illusztris 
szerzőjét, Hubay Jenőt. A vi lághírű művész 
szerdán levélben értesítette a polgármestert, 
hogy közben sikerűit az ügyeit ugy rendezni, 
hogy a meghívást elfogadhatja es augusztus 
10-én, szombaton feltétlenül megérkezik Sze-
gedre. Hubay Jenőt a város hatósága és i Sza-
badtéri Játékok rendezőbizottsága ünnepélye-
sen fogadja. 

Egész életemen ót 
felejthetetlen marad . . . 

Vi* osztrák kultuszminisztérium képviselő-
jének levele a főispánhoz 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A mul t 
héten, „Az ember tragédiája" szegedi szabad-
téri előadását, az osztrák szövetségi közoktatás-
ügyi minisztérium képviseletében végignézte 
dr. Ernst K o s a k , az osztrák á l lami színházak 
felügyelője is, akit itt ünnepélyesen és magya-
ros vendegszeretettel fogadtak. Most hazaterve, 
dr. Ernst Kosak az alábbi meleghangú levelet 
irta B á r á n y i Tibor főispánnak: 

Mélyen tisztelt Főispán Ur! őszinte szüksé-
git érzem annak, hogy rögtön, mai hazatéré-
sem után a legőszintébb és legmélyebb köszö-
netemet fejezzem ki mindazért a szeretetremél-
tóságért és vendégszeretetért, amelyben en-
gem, mrot az osztrák közoktatásügyi minisz-
térium képviselőjét, Szegeden tartózkodásom 
alatt részesítettek. A j a lutfáa, amelyet M»-
«táeh költeményének egyedülálló előadása ** 
8*eged szívélyes tagadtatá*a bew»em keltett, 
felejthetetlen marad számomra egész életemen 
At ismételt köszönetem és szíves üdvözíetem 
kifejezése mellett, vagyok őszinte tiszteletem 
éa nagyrabecsülésem nyilvánításával kész hi-
ve: dr. Bmrt Koaak. 

A vendégeli elszállásolása 
H e g e d ű s Antal árvaszéki elnök, aki M 

idegenek elszállásolását intézi, felhívást :niéz 
azokhoz a lakástulajdonosokhoz, ak ik bejelen-
tették, hogy a szabadtéri játékokra érkezőknek 
szobákat adnak át, de közben azokat kiadták, 
feltétlenül jelentsék ezt be. Erre azért van 
szűkség, mert az augusztus 10. és 11-én érke-
ző vendégeknek megérkezésük után nyomban 
á tadják a lakásutalványt. 

Vizsgálat indul 
egy gyanús haláleset 

ügyében 
(A Délmagyarország munkatársától . ) A vá-

sárhelyi rendőrség szerdán délelőtt jelentette 

a szegedi ügyészségnek, hogy az ottani közkór-

házhan gyanús körülmények között meghalt 

M é s z á r o s Imréné 28 éves vásárhelyi lakos. 

Mészárosnét néhány nappal ezelőtt súlyos be-

teg ál lapotban szállították be a közkórházba. 

Ápolás alá vették, de sajnos, segíteni nem le-

hetett rajta, szerdán ha jna lban meghalt. A 

kórháznak az a gyanúja, hogy a szerencsétlen 

fiatal asszonyon valaki tiltott műtétet hajtott 

végre, a műtétnél használt szerszám rozsdás 

volt és általános vérmérgezést okozott. Ezért 

h iába volt a kórház minden igyekezete, segile-

ni nem tudtak rajta, anná l kevésbé, mert az 

asszony már későn került az orvosok kezébe. A 

szegedi .ügyészség a legszigorúbb vizsgálatot 

rendelte el Mészárosné halála ügyében. Holt-

testét felboncol ják a halá l okának pontos meg-

állapítása végett. 

Csütörtökön száll ki a helyszínre dr. Nó-

v á k Jenő vizsgálóbíró és dr. I n c z e Gyula 

törvényszéki orvosszakértő a vizsgálat, illetve a 

boncolás megejtése végett. 

^elyi ismeretekkel biró 

éietazietszerzot 
keres reguláris ágazatokra előkelő 
b'ztos;tó társaság, előnyös szerzési 
lehetőségekkel. Ajánlatokat kiadóba. 

Szegedről is szállítottak munkásokat 
a budapesti épitfisztrájk letörésére 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A buda-
pesti építőmunkások sztrájkja, amint ismeretes, 
közel két hét óta tart és még ezideig nem sikerült 
az ellentéteket a munkások és a munkaadók kö-
zött áthidalni. A munkaadók nem egyszer meg-
kísérelték, hogy a munkások sztrájkját megtörjék, 
vidékeq toboroztak munkásokat és azokat szállí-
tották feJ « fővárosba, de ttod a módszerrel sem 
tudtak eredményt elérni egynésst azért, mert ele-
gendő munkást nem kaphattak és a sztrájktörők 
is rövidesen abbahagyták a munkát. Kedden Sze-
geden is volt ilyen munkástoborazás. A Magyar 
Kerámia Gyár Rt., amelynek munkásai szintén 
sztrájkolnak, küldötte el egyik emberét Sneged-
re, hogy itt munkásokat toborozzon és azokat 
haladéktalanul Budapestre szállítsa. A gyár meg. 
bízottja, Lengyel Alhert a Hatósági Munkaközve-

títő segítségét kérte ahhoz, hogy Szegeden mun-
kásokat szerezzen. Sikerült is a keddi napon 33 
munkással megállapodnia és ezeket az éjszakai 
személyvonattal akarta Budapestre utaztatni. Este 
azután megjelent a rendőrségen és bejelentette, 
hogy a munkások leszállítását meg akarják akadá-
lyozni Elmondotta, hogy tudomása szerint a 

szegedi szociáldemokrata munkások egyrésze Hr> 
határolta, hogy a vonatnál rendzavarást idéz elő, 
er ellea kérte a rendőrség segítségét A rendőr-
ségről az éjszakai személyvonathoz karhatalmat 
küldtek az esetleges rendzavarás megakadályozá-
sára, de a rendőrök közbelépésire nem kerülhe-
tett sor, mert senkinek nem voltak rendzaoeró 
szándékai és igy a sztrájktörő szállítmány nyu-
godtan elutazhatott Szegedről. 

Eső után Klszomborban 
A busát nem adják el a gazdák, mert olcsóbb, mint a kukorica 

(A Délmagyarország munkatársétól.) Balzsamos 
üde a levegő, jókedvű arcok a neggelbwn és a 
vasúti állomás körül tócsáikban áH a napfénytől 
tükröző viz. Tegnap jókora, kiadóé eső volt Kls-
zomborban. 

— Eső volt — mondja a kereskedő, akivel be-
felé megyünk a bosszú uccán —, de sokat mér 
nem használt Az eső, es6 utáni köpenyeg csupán. 
legfeljebb morális hatása van, mert ebben a fekete 
humuszban minden termény kiégett a rekkenő 
nyárban. Tessék elképzelni. legutóbb Péter-Pálkor 
kaptunk egy futó záport és azóta teljesen kiszá-

> nadt az ég csatornája. 

— Milliók mentek kárba, a talaj pedig kiszá-
míthatatlanul leromlott. A fagysujtotta buza sze-
me megszorult és midőn az aratók vágni kezdték 
a rendeket, a gyom felverte a búzatáblát Csép-
lésnél kiderült hogy az átlagnál kisebb a termés 
és ami szem a zsákba ömlik, az is tele van ha-
szontalan gazzal, kefefüvei, meg ördögbocskorral. 
Gyenge, 76—78 kilogramos búzánk termett, pedig 
a 80 kilós hivatalos bevásárlási ára 14.80 pengő. 

— A burgonya a kánikulában elfonnyadt, a ku-
korica pedig nem kapott csapadékot a csőkép-
ződésekor, tehát meddőn szökkent szárba. Az iáén 
nem lesz kukoricánk. Ennek a hatását már érez-
zük. Elsősorban azáltal, hogy a gazdák nem ad-
ják el az uj búzatermést. Mindenki vár, hogy mi 
lesz a tengerivel, amelyet bár 13.90 pengővel je-
gyez májusra a terménytőzsde, de Szegeden és 
Makón 19 pengőért kapható. Sok gazdánk kiló-
számra veszi a kukoricát és a községben már nem 
is kapható. Szegeden 19 pengős áron még lehet 
kapni, de legfeljebb 50 kilós tételekben. Ez a ma-
gas kukoricaár tartja vissza a gazdákat buzájuk 
eladásától Ugy számítják, hogy a búzát darál-
tatják meg és azt adják majd a bízónak, jószág-
nak. Olcsóbb a buza, mint a kukorica. 

— A tegnapi esó bőséges volt, de már nem 
használt. Legfeljebb a kiégett mezők füve kap 
életre. Az emberek valósággal rettegnek a téltől, 
a fizetési kötelezettségektől és az adótól, amelyet 
feltétlenül be kel] szolgáltatni. Az aszály felborított 
minden tervet, minden számítást. 

Dr. Kászonyi Richárd, a kiszombori járás fő-
szolgabirája hivatalában dolgozik. Beszélgetés 
közben a kővetkezőket mondja: 

— Kiszomhor és a járásomhoz tartozó nyolc 
község sokat szenvedett a 10 fokos tavaszi fagy-
tól. A búzák elpusztultak, csak a Bánkuti 1201-es 
fajta mutatott csodálatos ellenállást. Ez a buza 
kibírta a fagyot és mivel tiz nappal korábban érik 
be, mint a többi, átvészelte a nagy aszályt is. Jó 
termést hozott Sajnos, kevés gazda vetette, mert 
nincs elterjedve. 

— A kis termés téli Ínséget és szegénységet hoz 
mngával A vármegye felkészüli a télre és iflség-
munkdvál, továbbá vetőmagkölcsönnfl siet a la-
kosság segítségére. A Felsőtorontáll Armentesitő 
igen jelentős folyószabályozási munkát fog végez-

ni- Emelni kell a Maros védgátját és ezt totég-
munkának állították be. A gazdák egység** típusa 
Bánkuti 1201-es búzavetőmagot kapnak kölcsönbe. 
Ez a buza bírja a fagyot, állja az aszályt és vetek-
szik a legjobb Manitoba búzával. Azt szeretném, 
ha az egész járásban elterjedne és többé nean kö-
vetkezhetnék be ilyen, ideihez hasonló bazatragé-
dla a rossz vetőmagok miatt. 

Mészáros Pál községi főjegyző, aki a községhá-
zán fogad, a község gondjairól beszél. 

— Sajnos, a rossz termés miatt le kell monda-
nunk minden fejlődésről, építkezésről, beruházás-
ról, amelyekre pedig régen sort kellett volna kerí-
teni. A községháza elavult egészségtelen és ki-
csiny- A mult századi 70-es években készüli és 
azóta többször akart ujat építeni a község. Volt rá 
pénz is, de az megsemmisült az inflációban. Volt 
hozzá téglánk, az is elment másra, üj vágóhidat 
kellene épiteni, sincs pénz, Mun kölcsön- Jár-
dázni, csatornázni kellene, de míndtz a jövő ze-
néje marad. 

— A község elég módos, mert 840 hold saját 
földbirtoka van- Ebből 606 hold béri* van adra 
és 180 hold legelő. A földeket holdankint S-4 
mázsa búzáért bérlik. Magas ár, de problema-
tikus, hogy az idén meg tudják-e majd fizetni bér-
lőink. A van mellett is szegények vagyunk és 
nem tudunk uj óvódát építeni, pedig ez igazán 

keJlene. Vegetálunk tovább, egy siralmas éve* 
élünk ujra és csak a jobb jövőbe bízunk. 

(tk.) 

Felboitcoliák a battonyai 
fogház halottját 

f.4 Délmagyarország munkatársától) Jelentette 
a Délmagifarország, hogy a makói közkórházban 
rejtélyes körülmények között meghalt vasárnap 
Lantos Pál kunágotai földműves. Lantost jövedéki 
kihágás miatt ítélték el és a kapott büntetést » 
battonyai járásbíróság fogdájában töltötte. Innen 
szállították súlyos betegen a makói kórházba, 
ahol azonban már nem tudtak rajta segíteni. A 
szegedi ügyészség elrendelte a vizsgálatot Lantos 
Pál halála ügyében és kedden a vizsgálóbíró je-
lenlétében felboncolták a holttestet. A boncolás 
igazolta azt a feltevést, hogy az öreg gazdálkodói 
elkésetten szállították a kórházba, akkor, amikor 
az orvosok nem tudtak már segíteni rajta. A vizí* 
gálóbiró az esettől jegyzökönyvet vett fel. A to-
vábbi vizsgálat fogja megállapitani, hogy terbel-0 

valakit felelősség azért, mert az öreg gazdálkodói ( 

nem szállították idejében kórházba, holott éle* 
fájdalmakról panaszkodott már előzőleg is. 


