A fagyos május
károkat okoz a mezőgazdaságban
Igen gyenge gyümölcstermésre lehet számítani
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az)
időjárás hónapok óta tartó r.endcellcnességei"ek szinte betetőzés© a jelenlegi szokatlanul
hűvös május. A tavaszi virágzás, a simogató
taeleg napfény hónapja bizony, alaposan r'áeáhírére és a hirhedt őrgonavirágzásos éjszakák, de a nappalok is olyan hűvösek, hogy
Sf
>kszo.E az őszt juttatják az ember eszébe.

*

tását a hűvös idő. A mezőgazdasági felügyelőségtől nyert értesülés szerint fagykárt ugyan
sehonnan sem jelentettek, a hideg idő azonban
akadályozza a virágzás kifejlődését. A virágzás megindult a gyümölcsösökben, de nem tud
teljesen kibontakozni. Az almafa már elvirágzott a többi gyümölcsfajták virágzása most
tart. A gyümölcsösök már eddig is hatalmas
kárt szenvedtek as árvíztől,
a gyümölcsfák
fele kipusztult a tavalyi és az idei árvízben.
A tavalyi facsemete-akeió ugyan sok hiányt
pótolt, ezek a fák azonban az idén még nem
teremnek, úgy, hogy az idén igen gyenge gyümölcstermésre lehet számítani,

'A rendellenes idő a mezőgazdaságban érezn i leginkább káros hatását A mezőgazdaságiak meleg, napfényes, száraz időre lenne ssükkülönösen ott, ahol a vadvizek késői Iei'oaulása miatt a földek még mindig nem száradtak ki. Ehelyett időnként eső öntözi a földeket, ami szintén rossz hatással van az amúgy
•s vizasel átitatott földekre.

A kalászosok és a konyhakerti vetemények
ugyanosak megsínylik a hűvös időt. Ha néhány
napon belül bekövetkeznék a meleg, száraz, napos idő, itt még sokat javulna a helyzet.

Főleg a gyümölcsösökben egezleli káros Ha-

Szeged mély részvéte mellett
kisérték el utolsó útjára dr. Vinkler Elemért
( 3 Délmagyaitiország munliatársától)
Pénzkén délntán Szeged egész társadalmának
"szinte részvéte mellett temették el a tragikus
"ttt-elenséggel elhunyt dr. Vinkler
Elemért,
őseged közéletének halottját. Fél 4-től kezdve
^tafglt villampsok vitték a gyászoló közönséee
t a Dugonics-térről a belvárosi temetőbe,
a halottasház előtt 4 órára sokszáz főnyi
Oszoló közönség gyűlt össze. A megjelentek
[') j f a i b a n ott volt Szeged hatóságainak, társatahnának, intézményeinek valamennyi vezető
ra ^énisége, valamennyi társadalmi réteg, taj ."taiai, városiak eggyé válva a gyász lesújtó
jtaésébetí. Dr. Tukats Sándor főispán és dr.
.
József polgármester vezetésével megje6
°t a város vezetősége és számos törvényhatóbizottsági tag. Falkay Gyula ítélőtáblai
vezetésével ott volt a bírói kar, ott volta az ügyvédek.szinte teljes számban és ott
^ t a szegedi papság, vidékről is számosan eltatek a szegedi belvárosi egyházközség világi
é k é n e k temetésére: Csepregi Imre pápai
taelátns^ makói plébános, Jakabb Gyula korr^nyfőtauácsos, deszki plébános és Szalma
^ef szőregi plébános. Szabadkát, az elhunyt
Elővárosát di-. Bíró Károly, a város utolsó.
^Uanen előtti polgármestere képviselte. A tár_ ta'íni egyesületek, amelyeknek a megboldo* vezetőségi tagja és lelkes támogatója volt.
f^szfátyollal bevont zászlók alatt vonultak
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A gyászszertartást,
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néhány perccel kezdődött
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aki csak jogász, nem jogász; ezért vállalt táp*
sadalmi szerepet.
Dr. Kogutowics Károly egyetemi tanát) *
Magyar Élet Pártja szegedi tagozata nevében
bű'ösúzott a kiváló férfiútól, aki es politikai
harcok közepette is megőrizne
higgadtságát,
úriemberi mivoltát és ezzel a magatartásával
sok barátot, tisztelőt szerzett magának.
Dr. Domokos László a Baross-Szöveteóg köz*
pontja nevében beszélt, dg. Papp Nándor a
„Szegedi Uj Nemzedék" nevében mondott beszédet, dr. Meskó Zoltán tiy. orvostábornok' a«
orvosi kamara nevében, amelynek Vinkler Elemér ügyésze volt,-vett búcsút a megboldogulttól. Szeilz Ferenc a Baross-Szövetség szegcdi
csoportja, végül dr. Nérncdy Gyula a Tömörkény Irodalmi Kör képviseletében búcsúzott
Vinkler! ElemértőL
A koporsót ezután az énekkar gyászdalaitól kísérve, a családi sírbolthoz vitték, ahol
örök nyugalomra helyezték dr. Vinkler Elemért.

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ

teljes papi segédlettel. A segédleiben résztvett
Sopsieh János prépost és Halász Pál belvárosi
plébános. A kjírust a. püspöki szeminárinm növendékei szolgáltatták Kapossy Gyula vezetésével. A szertartás végén

!

Halálos aufóéázotás
a nemzetközi ufón
(A Délmagydfország

a megyésfőpászlor

munkatársától)

Halá-

los kimenetelű éjszakai autőgázolás történt

megindult Hangon imádságot mondott. Kiemelte Vinkler Elemér tulajdonságai köziil azokat,
amelyek őt mint embert nyájassá, kedvessé,
mint családapát gondossá, mint közéleti férfiút önzetlenné és sokoldalúvá tették. Értéke
hitvalló voltából származott. Ez adott
neki
erőt, hogy kötelességeit teljesítse. Ha a közéletben sikerei voltak, mindezt hiivallő voltának
köszönhette, mert cz érttette meg vele, hogy
a közéletet nem egyéni célok érdekében lehet
eredményesen szolgálni
Az énekkar gyászdala után
a buesubeszedek
hangzottak eL
Dr. Muntyán István ny. ítélőtáblai elnök a
belvárosi egyházközség és a város katolikus
társadalma nevében mondcjít búcsúbeszédet
Két nemes tulajdonságát emelte ki a megboldogultnak: sziklaszilárd katolikus hitét és ezzel párosult előkelő műveltségét, nagy tudását,
amelyeknek révén nagy eredményeket ért el.
A katolikus társadalom most hitet tesz mellette, bogy jó munkát végzett életében.
Dr. Tóth Imre a szegcdi ügyvédi kar és a
Katolikus Kör nevében mondott istenhozzádot
a kitűnő kartársnak, a, Katolikus Kör hosszú
időn át volt alelnökének. Vinkler Elemér harminc éven át harcolt a jogéri, — mőudotta. —
Harminc esztendőn át mindig
másokért harcolt soha meg nem botlott, mindig emelt fővel járt. Az volt a nézete, hogy az a jogász.

«

nemzetközi úton a Legeza-Csárda előtt. Pénteken a kora reggeli órákban a járókelők a csátjDA előtt egy súlyosan SÓT ült, eszméle Hon középkorú férfit találtak. Értesítették a meaitöket, akik az ismeretlen férfit életveszélyes állapotban, koponyaalapi töréssel és

agyrázkó-

dással a közkórházba szállították.
A nyomozás megállapította, hogy a férfit
még csütörtökön éjjel valószínűleg egy teherautó üthette el. A férfi, akiről időközben meg*
állapították, hogy Nagy István 36 éves MAV>
alkalmazottal azonos. Csütörtökön est© ittas
állapotban haladt a nemzetközi úton és a rend!' őrség feltevése szerint az ő elő vigyázatlansága
következtében következett be a szerencsétlenség. Heggel a közkórház jelentette, hogy Nagy
István a reggeli órákban az elszenvedett sérüléseibe belehalt.

S/tülINYI MOZI
MÁTÓL mindennap
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A legremekebb vadnyugati film!

WARNER BAXTER

I

A PRÉRI HŐSE.
A legvidámabb, gáláns bandita, a női szivek
bálványa

CISCO

KORZOBAN

A KEK M A D A R

a száguldó lovas

A KÉK MADÁRT

Aranyos, izgalmas, vidám kaland, mindaz amit
Texas adni tud! Száguldó tempó, mesteri iovasbravurok. Ropognak a fegyverek, vadnyugati szerelem.

A KEK MADÁRTÓL

SZENZÁCIÓS KÍSÉRŐMCSOR:
•Játék cs sport*, »Ali Baba Kínában*
Rnmck nj Híradók: villámháború az Olifnpofrtól Athénig, KORMÁNYZÓ URUNK LATOR ATASA HITLERNÉL, — páncélosok a i i * " '
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m i n d e n k i meg fog j a v u l n i l
Szombaton d. e. fél 11 éa d. u. fél 3-kor isko
lai ifjúsági előadások.
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