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4 gyllKiiöfcskiáBIiíás 
A mezőgazdasági kiállitás gyümölcscso-

portjával — mint azt már jeleztük — külön 
kívántunk foglalkozni. A Szegedvidéki Gyü-
mölcstermelők Egyesülete rendezésében meg-
nyílt gvümöloskiállitás a szegedi ünnepnapok 
egyik legszebb látványossága. A nyári almák 
é6 körték, a. kései rózsa barackok, a legkoráb-
bi szőlő és szilva, az őszibarack-fajták oly 
gazdag gyűjteménye ez a kiállítás, amilyent 
a szegedi közönség még nem látott. 

Gyönyörű körtegyüjteménnvel szerepel Wag-
ner Adolf. Általános feltűnést keltettek fél-
kilós Vienne diadala példánvai. Nagyon szép 
Prág Frigyes őszíbarackkollekciója, amellyel 
elnyerte az egyesület aranyérmét. 

Ugyanilyen gazdag Doránszky Károlv gyű-
mölcskollekciója. Ugyancsak egyesületi arany-
érmet kapott. 

Messziről feltűnik a. szemlélőnek Herczeg 
István pompás gyümölcs teljesítménye Rend-
kívül gazdag gyümölcs gyűjteménnyel szerepel 
Kontraszti János (állami elismerő oklevél"), 

A többi kiállító anyagából kiválik Bohn 
József szőlőgazdaságának és vesszőtelepének 

kiállítása, továbbá. Míg Antal, Frank István. 
Kopasz Sándor ós Gombos Antal szegedi kis-
gazdák pompás terménvei. Valamennyi ezüst 
érmet kapott. 

Ezenkívül a következő 23 kiállító kapott, 
bronzérmet: Aigner Gyula, vitéz Balla István-
né, Bálint József, Báíó Antal. Barta Mihály, 
íd. Benkő József. Dobó Imre, Erdélvi Gvula. 
Erőss András. Fodor István, Hebők András, 
Kaszta Antalné. Koszó Mátyás, Móricz Lo-
ránd. Német József, ördög Júlia, Pálffy Fe-
renc, Sági István, Schulter József. Szécsi 
Gvőrgv. Tanács András. Tóth János és Tóth 
Pál. 

Elismerő oklevelet kapott: Bartucz István, 
Magyar Károlv, ördög András, Süli Gás-

pár, Szilágyi Sándor és Zombori Ignác. 
Megemlítésre méltó Zombori glnác 8 dekás 

Nagyhercegnő szilvája és Erőss András üllői 
kistermelő újfajta kései barackja. 

A kiállításnak talán legérdekesebb része a. 
grafikonanyag, amelv azt igazolja, hogy az 
1935. esztendeig teljefen jelentéktelen szegedi 

r.seretznye- és kajsziexvort, 

az 1936-ik esztendőben szinte hihetetlen mó-
don előre szökött, amennyiben a 4000 mázsás 
cseresznye, a 12.000 mázsás kajszifelhozatal 
az eddig 200 vagont meghaladó vasúti export 
és pontosabban meg sem határozható, de azt 
talán még felülmúló autóexport az elmúlt tiz 
esztendő átlageredményeinek a tízszeresét, sőt 
a kajszinál a húszszorosát is elérte. 

A statisztika nyilvánvaló bizonvitéka an-
nak, hógy Szeged márie az ország egyik első 
gyümölcspiacai közé küzdötte fél magát és 
hogy nem telik bele egy-két esztendő, a sze-
gedi piacnak lesz olyan jelentősége, mint bár-
mely más nagy exportpiacnak. 

Az egyik hódmezővásárhelyi újság írja: 
Vasárnap nyilt meg Szegeden az a mező-

gazdasági kiállitás, amelv már előzetesen nagy 
vihart keltett a délmagyarországi 6aitóban. 
Szentes ugyanis kifogásolta, hogv a kiállítás-
nak a búzával foglalkozó részét Szeged ngy 
harangozta be. mintha, a tiszavídéki buza rep-
rezentatív bemutatója volna. 

A kiállítást eredetileg aligha Ilyennek kétr 
«elték el a szegediek, mert ténvleg nem ad 
egvséges ée őszinte kétiet a tiszavidéki búzá-
ról. Nincsenek kénviselve a legjellegzetesebb 
búzatermelő helyek. Vásárhelyről például ceak 
három gazdaság küldött be anvagot 

A szegediek ugv látszik, amikor valóban rá-
került a eor a kiállításra, meggondolták magu-
kat s ijem az egész Tiszavídék szemnontiait. 
hanem csak a masnik érdekeit tartották szem 
előtt. Mindenütt Szecred van tulsulvban. érez-
ni. hogy helvi ielleoü kiállításról van szó. 
ahol a vidékiek nem nagv kedvvel focadott 
vendéeek Fogv megmaradjunk Vá^árbelv 
ptfdáiánál. a vásárhelvi burát kedvezőt!^ 
helyre, félreeső sarokba tették, holott az. mi-
nőségével a legjobb helvek valamelyikét ér-
demelte volna. 

Gian-ivoda 
szavatossággal ciánoz. 13 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 30.2, a legalacsonyabb 16.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 663.4, este 760.5 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80, délben 42 százalék. A s:éJ 
iránya délkeleti, erőssége 1—2. 

A Meteorológiai Inthet jelenti este 10 óra-
órakor. Időjóslat: Mérsékelt nyugati szél, 
egyes helyeiken zápor és zivatar, a hőmérsék-
let a nyugati ha'áron nem változik. Az ország 
többi vidékein valamivé! alacsonyabb lesz, 
mint ma volt. 

— Hivatal szünet a városházán. A Haviból -
dogasszony-napi bucsu alkalmából tartja meg 
a város fogadalmi ünnepét. Erre való tekintet-
tel szerdán teljes hivatalszünet lesz a város-
házán. 

— A városi tiszti orvosok eskütétele. Az újon-
nan kinevezett városi tiszti orvosok kedden 
délben tették le a hivatalos esküt vitéz dr. 
I m e c s György főispán kezébe Az uj tiszti 
orvosok már megkezdték működésűket beosz-
tási helyükön, rövidesen kijelölik, hogy hová 
helyezik el a tiszti főorvosi hivatalt. 

— 48 órás munkahét a cipésziparban A 48 
órás heti munkaidőre vonatkozó rendelet meg-
jelent, augusztus 9-én lép életbe. Felhívjuk a 
Szegeden dolgozó cipész-, csizmadia- és papu-
csosmunkásokat, hogy az ügyben 5-én, szerdán 
este 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-
ucca 9.) tartandó értekezleten okvetlenül je-
len ienek meg. H u b a i János, a szövetség tit-
kára fogja ismertetni a szükséges intézkedése-
ket. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 2 kárpitos, 2 kovács, 1 
késes-köszörüs, 2 villanyszerelő, 3 kádár, 2 bog-
nár, 4 kosárfonó, 1 bőrruhakészitő, 5 szabó, 1 var-
rónő, 1 cipőtüző és rasasztónő vidéken, 1 hőlgy-
fodrásznő, 4 pincér, 2 fellrónő, 2 kiszolgálőnő, 1 
kötszővőgyári tanulóleány, 4 koppasztónő, 1 sü-
tődéi kiszolgálónő vidékre, t kocsis, 1 hadigondo-
zott éjjeli őr, 5 kifutó és 1 fiatal fűszeres, 1 fűző-
készítő tanulónő, 2 fodrásztanulónő, 1 nőiszabó ta-
nuló, 1 cukrásztanutó, 1 cipésztanuló, 2 asztalos-
tanuló, 2 borbélytawuló, 1 villanyszerelő tanuló, 1' 
szőnyegszövő tanuló fiu, vagy leény. 

— ,,Megszédültem a sok pénztől.. .* Kedden 
délelőtt a járásbíróság elé állították Oruies 
Gvörgv 22 esztendős pékkifutót, aki nemrégi-
ben megszökött gazdáiától a beszedett pénz-
zel. Gruícs az egvik ftigó-uccai péküzletben 
dolgozott és azzal is meg volt bízva, hogy 
pénzeket vegyen fel. Egvik alkalommal, ami-
kor mintegy 70 pengő volt nála, nem tőrt visz-
sza az üzlétbe, barátnőjével együtt nyomtala-
nul eltűnt a városból. A napokban Gruícs visz-
szatért Szegedre és a. szabadtéri iátékok ren-
dezőségénél aiánlkozótt diiszletezőmunkásmak. 
A Dóm-térnél fel:«merte volt gazdáía és át-
adta a rendőrnek. Gruics a lárá«hiró?ágon az-
zal védekezett, hogv a sok pénztől mesrszédiilt. 
nem tudott parancsolni magának és igv tör-
tént, hogv a pénzt elsikkasztotta. A pénzzel 
Pestre ment abban a reménvben. hogv áilá«t 
talál ez azonban nem sikerült. A járásbíróság 
a kifutót 15 napi fogházra itélte. 

— Órvoef hír. Dr. Nus&banm Sándor rendelőjét 
AtMla ucca 4 alól Somogyi-ucct 22. szám alá he-
lyézte át 

— Baleset fürdés közben. Kedden délután á 
Tiszában fürdött O z s v á t h István 24 év«, 
postamüszaki , tisztviselő. A fiatalember nem j 

i vette é$zre, hogy egy szandolin közeledik és i 
így megtörtént a baleset. Ozsváth cómbsérülésl 
szenvedett, sérülése azonban nem volt olvaíi 
súlyos: a viziínentők, miután elsősegélyben 
részesítették, a helyszínen hagyták. 

— Aki egész nap ott görnyed íz tróaszfat 
mellett, igyék reggelenkint egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet, mert az a bélmükó-
dést szabályozza, a gyomor emésztést előmozdít -
ja, a vérkeringést élénkíti és a munkaképességet 
fokozza- Az orvosok ajánlják. 

— Elgázolta a cséplőgép. Kedden éjszaka 3 
tápéi rétre hivták a mentőket akik a közkór-
házba szállították M a s a Miklós '26 éves ki-
ráhhalmi napszamost. A szerencsében fiatal-
ember nvári munkán vólt, cséplőgépnél dol-
gozott. Munká ja végeztével szállására igyekezett, 
a többi munkással együtt. Masa át akart men-
ni a cséplőgép előtt, de elszámította magát és 
a gép alá került, amelynek első kereke átgázolt, 
rajta. A fiatalembernek több oldalhordája el* 
tört és sulvos belső vérzést szenvedett. Állapo-
ta életveszélyes. 

x Burf.'ipestre érve a Park szállodában a ke etN 
pályaudvar n.e'letl ->-e<jta|ft'1-ffl kényelmét, legiobb 
ellátását olcsó árakért E tep előfizetőinek 20 
»alék engedményt nyujtunk 

— Megijedt, vagy lopott Néhánv héttel ez-
előtt Lakatos József 44 esztendős kárpitos-
seged lopást követett el a Somogyi-telepi 
Szabó-vendéglőben. Beosont a kocsmáros 
konvháíába és onnan 170 pengő készpénzt vitt 
el. Szabó József idejében észrevette a lopást, 
és üldözni kezdte a kárpitost, aki árkon-bokron 
menekült, csatornába bujt el. de Szabó elfogta 
egy félórai üldözés után. Elfogatásakor csak 
14 pengőt találtak nála, a többit menekülés 
közben, högv ne legyen ellene bizonyíték, el-
szórta. Lakatost kedden vonta felelősségre dr. 
Molnár István törvényszéki biró. Tagadta, 
a lopást és azt adta elő. hogv valakit keres-
ve nyitott be Szabó konvháiába, amikor távo-
zott. az uccán Szabó rákiáltott, hogv álljon 
meg, mert különben agyonveri. Iíedtében futás-
nak eredt, így történt, hogv tolvajnak nézték. 
A 14 pengőre vonatkozólag azt adta elő, hogv 
a péPzt munkájával kereste. A tárgyaláson ki-
derült, hogy Lakatos különböző bűncselekmé-
nyek miatt már ötízben volt büntetve, ösz-
szegen lrlenc esztendőt töltött a börtönben. 
Miután ilvenformán ielehlegi cselekménye is 
más elbírálás alá esik, ügyét, áttettek a tör-
vényszék tanácsához, 

z Siesta Szanatórium, Budapest, I., Rátti 
György.ncea 5., a főváros egyik legideálisabban 
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt 
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nőgyógyászat, nrulogia, stb. Röntgen. 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektra 
cardlograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanyag-
cserevizsgáló készülék. Enterocleaner (bélfűr-
dőV Modern vizgyógyintézetl Orvosilag vezetett 
villanyözemü konyha! Elsőrendű ellátísl 9700 
négvszőfföles parki Olcsó árakt 

Rádiók 
k i á r u s í t á s a 
9+1 lámpás hálózati rádió 
2+1 Philips kiskombináció 

3+1 Standard 8 al . . . 
3+1 hálózati rádió . . . 
8+1 Telefunken hálózat! . 
2+1 beépített Unió rádió . 
2+1 Standard 2 a. . . . 
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