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Tóbbtermelés és trágyahiány. 
(Sajífy tudósítónktól.) Mesőssy Béla 

földmivelésiigyi miniszter és az érdekelt kö-
rök figyelmébe ajánljuk a következőkben el-
mondandókat, amelyeket ugv adunk, amint 
igen előkelő helyről vettük: 

— Ankettek, különféle képviselői beszé-
dek, hírlapi közieménvek keresztül-kasul 
szántják az ország érdekelt köreit, az ország 
fokozottabb termelőképességének kiváltása 
céljából. Üdvös és talán részben a célt. meg-
közelítő intézkedések is foganatosíttatnak ily 
irányban, ámde a háboru-szülte nehézmé-
nvek, munkáshiány, az igavonó állatokban 
való szükség s általában a gazdasági erők 
megcsappanása erősen hátráltatják a célt. 
A földek megnövelésének alapossága pedig 
elsőrendű feladat a többtermelés kiváltására 
s a fősziikséglet e körül a trágvahiányban is 
megnyilvánul. Ez különösen az utolsó két 
évben éreztette s a ránk következőben felette 
éreztetni fogja a hatását. Gazdáink körében 
nem is kis aggodalommal néznek a iövő elé, 
akkor, amikor a háború folvtán erősen meg-
csappant lő- és szarvasmarha-állomány kö-
vetkeztében a föld zsirozására. termőképes-
ségének fokozására szükséges trágya telje-
sen fogyófélben van s nemelv vidékről már 
egészen eltűnt. 

- - A műtrágyagyárak a háború előtt 
meglehetős élénk üzleti forgalmat fejtettek ki 
s a gazdaságokban, aihol terménveik bevezet-
tetlek. ha a természetes trágyával nem is 
versenyezhettek, mégis bizonyos kedvező 
eredményt biztosítottak. Ma a műtrágya az 
ország szükségletének mérvénél számításba 
sem jöhet először az előállított mennyiség 
csekélységénél fogva, másrészt a magas árak 
miatt. Tahat a gazdaközönség és az érde-
keltségek számára nem marad más hátra, 
mint gondosan felkutatni minden forrást, a 
mely a többtermelés elérhetésénél célhoz ve-
zethet. 

— A németek a kitalálásban és élelmesség-
ben mindenütt jó példával járnak elől. Ná-
luk a tcbttermelés már r.em a próbálgatások 
problémái körül kering. S bár termőföldjeik 
korántsem oiy természetadta őserővel van-
nak megáldva, mint a mi Alföldünk. Dunán-
túlunk és egyéb óriási gazdálkodásra alkal-
mas vidékiéink. a növelésre fogott területeik 
épen a bőséges trágyázás és gondos kezelés 
révén pld. rozsból katasztrális holdanként 
16—18 mm. hozammal fizet. Hol vagyunk mi 
ettől? Hiszen a mi gazdáink akkor is boldog 
örömmel dörzsölgetik kezeiket, ha kitűnő 
termésről beszélve 10—11 mm.-ról számol-
hatnak be. A trágyaszükséglet, természetes 
következményeként a jelenlegi áldatlan hely-
zetnek, náluk is jelentkezik. Most ugv segí-
tenek a bajon, hogy az egyes nagyobb vá-
rosok szemétgyűjtő telepein évek óta össze-
gyűlt szemetet, rothadó hulladékokat kitű-
nően értékesitik a trágyázási célokra. 

- - A dolog igen egyszerű és követésre 
érdemes. Hisz igy rájövünk, hogy a városok 
szeméttelerei kincseket érnek s előmozdítói 
lehetnek a többtermclésnek. pótlói a hiányzó 
állati trágyának. S amit Németországban 
meglehet tenni, miért ne lehetne megtenni 
Magyarországon? Itt hirül sincs annyi zsír-
talan fold. mint ott és mégis-mégis csodál-
kozva kel! a nagv németek felé tekintenünk,. 
Ne menüink messze a szeméttelepektől. Van 

itt Szegeden és más nagy városokban is. 
Olcsó pénzen hozzá kell juttatni az érdekel-
teket. Különösen felhívjuk a gazdaközönség 
figyelmét s velük együtt az összes érdekelt-
ségeket. hogy Budapest székesfőváros hatá-
rában, Fcstszentlörincz mellett a Szemere-
telep közelében voltak és vannak n főváros 
évtizedes szemétgyűjtő gödrei és telepei. 
Valóságos hegyek meredeznek évek óta ott 
szemétből, trágyából, hulladékokból, amely 
hegyek ma aranyat érnek! Aranyat, mert ha 
szétosztják és elszállítják, betrágvázzák a 
trágyainséges vidékeken. >a tflbbtermelést 
mozdítják elő vele. A többtermelésbot pedig 
szövetségeseinknek is. Jutt a tiltatunk gabonát 
— aranyért. Ez pedig ugv se.it.iiAk. hogy a 
valutánkon is javítana valamit. 

— Az arra illetékes tényezőknek kel! 
megtalálniok a módozatokat, hogv azok a 
most szemétben heverő holt tőkék megmoz-
duljanak a főváros határából És az elszál-
lításuk körül nem szabad hogv szerepet lát-
szón a Máv. legújabban felemelt díjtétele 
sem. A trágya szállításának eszközölhetésc 
céljából a jelen esetre, kivételesen, amennyi-
ben országos érdekről van szó. talán lehetne 
oly mérsékli díjtételt megállapítani, hogy a-
gazdaközönség, érdekeltségek számításaik-
ban ne csalódjanak s a viteldiira az. állam-
vasutak se fizesset ek rá. Azt hisszük, hogy 
ez rendkívüli akadályokba nem is ütközhet, 
hisz e fölött a földmiveiésügyi és kereskede-
lemügyi miniszterek egyetértőn csak az or-
szág javára dönthetnek. Természetesnek 
találjuk, hogv a szemétbirtokosok, akár vá-
rosok, akár magánosok, avagy bankok legye-
nek is azok. az átengedés, illetve elárusiiás 
körül elsősorban az ország s csak másodsor-
ban fogják a saját érdekeiket szolgálni. 

Kereskedelmi forgalmunk Lengyelor-
szággal. A megszállott lengyel területek főkor-
mányzósága közölte a szegedi "kereskedelmi 
és iparkamarával, hogy IMS. január ,1-től 
kezdve a Lengyelország és a monarchia kö-
Kötti kereskedelmi forgalomban a beviteli és 
kiviteli engedélyeket a Krakkóból Lublinba 
áthelyezett cs. kir. áruforgalmi központ fog-
ja megadni. A lengyelországi kereskedelmi 
viszonylatban mindén érdemleges intézkedés 
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Hivatalos hadifilm 2 részben. 

Előadások u.d. 5, 7 és j cra .cr , szombaton és 
vtiS'irnap d. a. 2 órától kezdve. Gyermekjegyek 
csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek 
előreválthatók d. u. fél 4 órától szombaton és 

vasárnap d. u. fél 2 ór&tól kezdve. 

sínnek a hivatalnak van benntartva. Az okku-
pált területet kereskedelmi viszonyaira, vo-
natkozó információkat a lublini áruforgalmi 
központ ex pozi túrái .szolgáltatják és pedig 
Magyarországon Budapest, Dorottya-utca 9. 
szóm alatt, Ausztriában: Bécsben, I. Stuben-
ring 8. és Krakkó, Dluga-ulica 1. szám alatt. 
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MŰSOR: 
Előadások kezdete fél 8. 

Sombaton d. a. Tatárjárás. Aperett. — Este A szereti. 
Regényes színjáték páratlan agyharmados. 

Vasárnap d. u. Oh Teréz. Operett. — Este bérleteti-
netben. A szerető. Regényes szinjáfék. 

Hétfőn A szerető. Regényes színjáték. Páros kétharmad 

A sseretö. 
i Bd/niffahi eldatlás. — í 

Minden sor ints, amit Bródy Sándor pá* 
pin a vet, magún viseli az ö kiváló irói egyé-
niségét. Művésze az iráwiak, a szavai súlyo-
sak, erősek, mint az arany, ám a sárból fi sem 
tud aranyat csinálni. 

A szerelő témája sávszerű és btitevard 
izü a története. A kiindulási pontja a közel-
múltban történt meg a császárvárosban. Egy-
pár napig foglalkoztatta a napi sajtót és vége 
volt a csodának, ami tudvalevőleg' esak b á -
rom napig szokott tartani. Es ebből a histó-
riától irt . drámát Bródy Sándor. A riport 
történet aligha novellára alkalmas, az iró 
azonlbsm himet v a r r t r á j a és előkerült a rész-
letező, romantikus dráma, amely nagyon 
messzi esett A. $anitánő értékes költészetétől. 

A törvéuet ismeretes. Az elszegényedett, de 
jobb csatádból származó lányra szemet vet a leg-
magasabb családi i f jú sarja. A cél kézenfekvő s 

el is éretik. Persze .hosszas bugás, könyörgés 
r imánkodás mán . Aztán beáll a csömör, a 
jólakcttság, amit nyomon követ a megszúr 
baüulási törekvés. Ez már nehezen megy, 
mert .a lány már angazsálva van, anyának is 
érzi magát és egy pisztolylövés, nini kioltja 
.az élvezetek után futkosó i f jú nagy u r életét, 
megoldja a csomók 

lEnnyi és semmi több. De mindez, ha 
nem színpadi teknikával, de Bródyasan m«g> 
(csinálva, ami alat t azt ér t jük, hogy a cselek-
mény .hiányosságát pótolja a miliő rajz ki-
válósága és a (nagyszerű szavak, amiket csak 
Bródy JSándor tud mondatni az a lakjaival 

Az újdonság érdekelte a közönséget, de 
nem kapta meg, nem gyakorolt rá nagyobb 

•hatást Es az előadás lepergett minden külö-
nösebb emóció (nélkül. A lány alakját sok ér-
dekes vonással felruházva, ábrázolta Vajda 
Ilona, Voltak jó, sőt kiváló momentumai, a 
mik kvali tásait igazolták. A beszéde ifi jó, 
csak néha pattogásán hangzik és a csilnáltság 
ütközik ki belőle. A herceg alakja László Ti-
vadarban talált ügyes személyesítő re\ 'For-
másán mutat ta az egyéniséget és .néhány va-
lóbatn ügyes és jellemző vonátesal áHitctta A 
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