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R szegedi föld kincsei 
Tixmáxsás búzatermés, gyenge zaberedmény — Igen fő ku-
koricatermésre van kiiáiás, holdankint 44—42 mázsa — Jő 

gyümölcstermést gyenge árak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
-szegedi határ mező,gazdasági helyzetéről szem-
léltető képet nyújt az a jelentés, amelyet Zi-
lahit Kise Tibor gazdasági főfelügyelő terjesz-
tett a közigazgatási bizottság elé. A jelentés 
többek között ezeket állapítja meg: 

— Az időjárás a nyári hónapokban eltekint-
ve az egyes rendkívüli forró napoktól, elég 
csapadékos volt, ugv, hogv a növények szépen 
fejlődtek. Jég csak julius 3-án esett, egv négy-
zetkilométer területen, hol 60 százalékos kárt 
okozott a szőlőkben ós gyümölcsösökben. Az 
aratás egyes helyeken már junius 20-a előtt 
megkezdődött, ugv az aratás, mint. a cséplés 
zavartalanul volt foganatosítható. 

— A búzából az átlagtermés katasztrális 
holdanként 10 mázsa volt. azonban voltak 
egyes helyek, különösen a kötöttebb talajokon, 
ahol az átlagtermés a 14 mázsát is elérte. 
rozsból az átlagtermés 6.5. árpából 8 és zab-
ból 4.5 mázsa volt katasztrális holdanként. 
HZ utóbbiból azért volt gyenge a termés, mert 
a pár napig tartó forróság fejlődésében vissza-
vetette. A tengeriből a kedvező csapadékos 
időjárás következtében igen jó termésre van 
kilátás, előreláthatólag katasztrális holdan-
ként átlag 11—12 mázsa szemtermést is eléri. 
A burgonyára szintén elég kedvező volt az 
időjárás, ebből átlag 40 mázsa, termés várható, 
a korai burgonvát már kiszedték. 

— A takarmánynövények, különösen a rétek 
fejlődését az áprilisi hidegek visszavetették, 
de ennek ellenére a múlt évinél több takarmánv 
termett s igv tekintettel arra. hogy ez évben 
a 6zalmatermés i<? nagyobb volt a mult évi-
nél. az állatok téli tartása nem fog nagy gon-
dot okozni a gazdáknak. I t t emlitem meg, 
hogy ezévben sok kisgazda vetett a tarlóba 

muhart, kölest és tengerit s ezek kellő időben 
kaptak csapadékot s igv ezekből is bőséges ta-
karmánytermés várható. A legelők« a sok 
csapadék következtében állandó táplálékot 
nyújtottak a legelő jószágnak s igv nem vol-
tak rákényszerítve a gazdák — mint a mult 
évben — a takarmányok nyári etetésére. 

— A földművelésügyi minisztérium a homo-
kos területek javítására hat homokkisérleti te-
lepet engedélyezett — folytatja a jelentés —, 
ahol az illető gazda vezetésem mellett tartozik 
a kísérletet végezni. A homokos talaj javítása 
érdekében a földművelésügyi miniszter rende-
letére 50 százalékos árkedvezmény mellett a 
homokra való szöszös bükköny vetőmagot osz-
tottak ki az arra jelentkező gazdák között. 

— A gyümölcstermés általában jól sikerült, 
bár az árak, különösen a baracknál, szilvánál 
és almánál alacsonyak voltak, azonban még 
igv is elég jó jövedelmet hoztak a, gazdáknak. 
Áz állattenyésztés fejlesztése érdekében tervbe 
vettem a jobb minőségű tehenek külemi törzs-
könyvezésének bevezetését. Ennek igen nagv 
jelentősége lesz, mert a törzskönyvezett tehe-
nek után származó jó minőségű ^ bikaborjut 
nem lesz kénytelen a gazda vágóhídra vinni, 
hanem felnevelve mint tenyészbikát magas áron 
tudja értékesíteni. 

— I t t emlitem meg, hogy Szeged területén 
igen nagy a tenyészbika és a tenyészkan hiány 
s ennek dacára a jövő évi költségvetésbe nem 
hogy emelte volna a tenvészapaállatok beszer-
zésére fordítandó összeget a számvevőség, ha-
nem azt majdnem 40 százalékkal leszállította. 
holott jövő évben tenyészkanokat is kell be-
szerezni, mert a folyó évben a mult évi rossz 
sertésárak miatt kanokat nem szereztek be. 

A földbirtokos kocsisának 
kalandja 

IIOO pengőt elmulatott, egy budapesti' mulatóhelyen elfogták 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 
makói földbirtokos kocsisának kaland ja ügyé-
ben folytatott a napokban eredményes nyomo-
zást a szegedi rendőrség. A makói földbirto-
kos pénteken éjszaka elindította kocsisát Sze-
gedre, hogy itt vásároljon be különböző holmi-
kat, amelyekre a szüretelésnél volt szüksége. 
1100 pengőt adott át a kocsisának, H é j j a Be-
Iának, akiben tökéletesen megbízott és lelkére 
kötötte, hogy mit hol és mennyiért vegyen. A 
kocsis kétlovas kocsival szombaton hajnalban 
megérkezett Szegedre, de ahelyett, hogy dolga 
után látott volna, beült egy kocsmába és iddo-
gálni kezdett, A zsebéhen lévő 1100 pengő, 
amelynél nagyobb összeget soha azelőtt nem 
látott egy- summában, megzavarta. Az jutott 
eszébe, hogy el kellene tenni a pénzt és meg-
szökni vele valahová. El is határozta, hogy 
többé nem tér vissza Makóra a gazdájához, 
hanem Budapestre utazik és ott ui életet kezd. 
Arra kérte a kocsmárost, hogy engedné a ko-
csit és lovakat otthagyni az udvarán. De a 
kocsmáros nem engedte meg. mire kihajtotta 
a kocsit az ucsára és sorsára hagyta az ut kö-
zepén. A nagvösszegü pénzzel a zsebében ru-
hásboltba ment. tetőtől-talpig felöltözött, 
még u j ingeket, cipőket is vásárolt, azzal el-
tűnt a városból. 

A kocsit és a lovat az őrszemes rendőr ta-
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Kerékpárosok! 
ElsörendU kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. n imikat és alkatrészeket 

rhlTX, Szántó Sándor.«. 
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Meghalt 
özv. Szivessy Lászlóné 
Kedden reggel hosszas szenvedés után meg-

halt özv. Szivessy Lászlóné, Szeged régi tár-
sadalmának egyik legrokonszenvesebb ós leg-
tiszteltebb tagja, akinek szerény alakját egv 
hosszú életen át, mindig a szeretet és a megbe-
csülés övezte körül. Szivessy Lászlóné a vá-
ros egyik legnevesebb, legismertebb ügyvédjé-
nek, az aránylag fiatalon elhunvt dr. Szivessy 
Lászlónak volt az özvegye. Szivessy László 
a maga idejében disze. értéke volt a szegedi 
iigyvódtársadalomnak és közéletnek. Alig öt-

j ven éves korában halt meg és özvegyére hagv-
j ta öt gyermeke felnevelésének gondját. Szi-
' vessy Lászlóné ettől kezdve teljesen visszavo-

nult és minden idejét, minden energiáját gyer-
mekeinek szentelte. Nagv gonddal és végtelen 
önfeláldozással nevelte fel gyermekeit ée sike-
rült is eligazítania valamennyinek az életét. 

; Legidősebb fia dr. Szivessy Lehel ügyvéd, aki 
' elhunyt édesapjának irodáját vette át és vitte 
! toyább, fényes közéleti poziciókban is nvom-
: dokaiba lépve utána következik Szivessy Tibor, 

az országosan elismert nevü építész, a legfiata-
labb Szivessy Endre, Párisban élő és dolgozó 
neve® mérnök. Leánya, Kárászné, Szivessy Má-
ria előkelő szerepet játszik Szeged társadalmi 
életében, mint a Dolgozó Nők Egyesületének 
elnöke igen értékes szociális és kulturmunkát 
végez. Másik leánva tragikusan feiezte te éle-
tét. 

özvegy Szivessv Lászlóné csak a gyerme-
keinek élt, semmiféle ezerepet nem vállalt 6oha 
a társadalmi életben, szerényen elhárított, ma-
gától minden tisztséget, minden kitüntetést. 
Az egész város ugv ismerte, mint a család-
anya fogalmának legtisztább példaképét éa 
ezért a város egész társadalma a legnagyobb 
tisztelettel tekintett rá. 

A hetvenkét éves özvegyasszony egészsége 
csak az utolsó hónapokban rendült meg. Erős, 
edzett szervezete sokáig birkózott a gyilkoa 
kórral, végül is fel kellett adnia a küzdelmet. 
Kedden reggel halt meg és halálának híre min-
denütt a legnagyobb részvétet keltette. Szer-
dán délután három órakor temetik a belvárosi 
zsidó temető családi sírboltjába. 
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lálta meg és behajtotta a városháza udvarára. 
Tíz óra után jelentkezett a rendőrségen a ma-
kói földbirtokos és elmondotta, hogy 29 éves 
kocsisát Szegedre küldte 1100 pengővel, de mi- l 
vei elfelejtett vele valami fontosat közölni, a 
reggeli vonattal utána jött és kereste azoknál 
a cégeknél, amelyekhez elküldötte őt. De mind-
egyik cégnél azt a választ kapta, hogy a ko-
csis nem jelentkezett. Arra kérte a rendőrsé-
get, hogy keressék meg a kocsist, lehet, hogy 
leütötték és kirabolták. A földbirtokosnak az-
tán megmutatták a talált kocsit és lovakat, 
amelyekben legnagyobb meglepetésére megáé-
ra ismert. Most már nyilvánvaló lett, hogy a 
kocsis a pénzzel együtt megszökött. A detektí-
vek rövidesen megállapították, hogy Héjjá Bé-
la elutazása előtt teljesen átöltözött, megnyi-
ratkozott és vadonatúj emberként hagvta el a 
várost. 

A szegedi rendőrség azonban rádiókörözést 
adott ki ellene országosan. Héjjá Béla pün-
kösdi királysága nem tartott sokáig. Vasár-
nap este megérkezett, a budapesti főkapitány- : 

ság értesítése, amelyben közli, hogy a körö- . 
zött Héjjá Bélát az egyik mulatóhelyen, a ka-
pott személyleírás alapján elfogták és őrizet-
bevették. 

A makói kocsis, akit megszédített az 1100 
pengő. Szegedről egyenesen Pestre utazott és . 
ameddig ideiéből futotta, nagyiában élt. Elfo-
gatásakor alig néhány száz pengőt találtak 
csak nála, a többit egyetlen éjssa1 f» alatt el-
verte a pesti mulatókban, ahol fa*" "ii tokosnak 
adta ki magát. Héjjá Bélát kedd»-^ Szegedre 
szállították és kihallgatása után letartóztatták. , 

Elsőrendű 
k á r p i t o s m u n k á k , modern totelek, recamiék, figyel-
mes, pontos kiszolgálás. Sachs N á n d o r 
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P 3.48 
-.38 
-.98 

P 3.06 

-.38 
—.36 
-.58 

.98, —.48 

DIÁK CIPŐÁRU: 

Fehér gumi tornacipő 35—41-ig 
Szalma fonott papucs 1 pár 
Klot tornacipő 1 pár 
Fekete gumi tornacipő 35—41-ig 

ZSEBLÁMPÁK ÉS ELEMEK: 

„Párisi" lapos zseblámpa «lem 
..Párisi" henger zseblámpa elem 
Henger zseblámpa hüvely 
Lapos zseblámpa hüvely 

TINTA, TUSS, MÉZGA: 

Antracén irótinta kerek üvegben 
-.20, -.14, -.10 

Fémtinta kék, lila, v. piros színben kerek 
üvegben —.14 

Fekete tuss 1 üveg —.22, —.18 
Mézga 1 üveg —.58, —.18, —.14 

PING PONG CIKKEK: 
Ping-pong labda —.28. —.24, —.14 

Ping-pong ütő reklámkivitelben 2 drb —.98 
Ping-pong ütfí, egyik oldalon gumival P 1.18 
Ping-pong ütő két oldalon gumival P 1.98 

PÁRISI N06Y ÁRUHOZ RT. 
SZEOED. CSEKONICS és KISS UCCA SASOK 


