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Kártékony rovarok fenyegetik Szeged környékén
a termést,
— Szeri/aikedíss ka!! a védekezésre. —
Az első cserebogarak megjelentek és
most már nem kell azt kérdeznünk tőlük,
hogy mikor lesz nyár. A cserebogaraktól
ugyanis a nóta szerint eddig sem kérdeztük,
nem azért, mert nem hittünk a cserebogaraknak, hanem azért, mert nem szeretjük a cserebogarakat, akármily elegáns, sárga frakkot húzott is rájuk a természet, A cserebogarak korai megjelenése ugyanis meglehetős
veszedelmet jelent a gazdasági életben. Rendes körülmén vek között április végén, május
elején szoktak kiröpülni a földi búvóhelyükről, hogy megtámadják a gyümölcsfák fia,tal lomb'eveteit. vagv a tölgyeket és tönkretegyék előre a várva-várt termést. A csimaszok. vagv pajorok kipusztítják a burgonya,
bab, lencse gyökereit, slzétrágják a répa- és
zöldségféléket, sőt a fiatal gyümölcsfák gyökereit is. Tehát egy csöpp okunk sincs arra,
hogv a cserebogarak megjelenésének örvendjünk.
A hosszú, száraz, nedvességnélküli: ítél,
amely szigorúnak nem voit mondható és
rnost a korameleg tavasz a legjobb ébresztője mindenféle kártékony rovarnak. Kelnek is
életre sorjában. A rabár
galagonya-lepke
már táncot lejt a levegőben, pedig a feketefrakkos fecskék még meg sem érkeztek. Es
halljuk, hogy a mezei egerek, ürgék, .seregestül jelentkeznek az uj termés zsengéje kikezdésére. Szóval ellenség a föld alatt, el.enség
a föld felett. Az eső jelentkezik két-három
hetenként, de csak a vizitkárfyájat reiejti nálunk, rajta a z üzenettel: az égieknél nagy
vízhiány.
Es a cserebogarak három héttel előbb
kelnek szárnyra, jeléül annak, hogv földanyánk, égatyánk mostoha lesz hozzánk, mert
statisztikai adatok szerint három évenként, a
cserebogarak tömegesen lepik el az országot.

Nincs kizárva, hogv ebben az évbeli a rovar
pusztítások rendkívüli mértékben fognak fellépni. Épen azért az illetékes gazdasági tényezőknek már most alkalmat keltene adni
árra, hogy az ártalmas rovarok, hernyók
elten kellőkép védekezhessenek. Előre kellene szervezkedni és oda. ahol kellő munkaerő
nincsen, a veszedelem fellépésé esetén repii'ő
munkás-csapatokat küldeni, hogv csiráidban
elfojtassék minden veszedelem. Mert az
semmiesetre sem lehet másodrendű érdeke
az államnak, hogv ezekben a rettenetes küzdelmekkel spékelt gazdasági években ránk
szabaduljon egv, vagy több országos csapás.
Ez nem a központok érdeke, hanem a közönségé, amelyre a központok amúgy is sáskajárásként nehezednek. Nagvon szeretnénk
ennélfogva megmenekülni a cserebogarak,
hernyók és sáskák hadától. Azokat a bizonyos pusztítást dijakat, ha makszimálf árakban is. de ki kell tűzni, mert nagv és elsőrendű gazdasági érdekek fűződnek ehhez az
akcióhoz. Minden szál gabonára, minden szem
babra, burgonyára égető szükség van ebben
az országban és ha azt tudjuk, hogv miből
lesz a cserebogár, akkor azt is keli tudnunk,
hogy itt éhező emberek ezrei vajúdnak nagy
szenvedések között, akiknek érdekében- tűzzel. vassal pusztítani ikell a kártékony, férgeket, Talán a korai vakációra készülő diákságot is fel lehetne használni ennél az üdvös
munkánál. Végre is a belső, földanyánk dajkálta ellenségekkel szemben rajvonalba állíthatók a gyerekek is, akiknek meg kell adni
a mindennapi kenyeret. Nagyobbat, mint a
felnőtteknek és ezt megszolgálni, kikiizdeni
az ifjúságnak is erény és kötelesség.
Nem örülünk a korai cserebogaraknak.
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•métermázsa szénre van szükség julius-ait guszííusMtóban, A csépléái szónszükséglet ellátása oivkép történik, hogv azok. akik 200
magyar, illetve 150 katasztrális holddal rendelkeznek. saját címükre.közvetlenül rendelik a szenet a kereskedők utján. Az ennél kisebb területi! - és Szegeden 4—5 kivétellel
csakis ilyenek vannak — gazdaságok részére
szükségeieudő szén a helvi széneiosztó bizottság rendelkezésére érkezik. A cséplést
szén igazságos és arányos elosztása a gazdák
között a szénbizottság feladata lesz. Mindazok a cséplőgéptulajdonosok és gazdák, a
kiknek /tehát cséplöszénre szükségük lesz.
jelentkezzenek lehetőleg április 20-ig a szénbizottság helyiségében, hogy a szükséges
mennyiségek nyilvántartásba veheiók legyenek. A cséplőgéoiulajdonosok erre különben
fi gyen kén t felhj va t-t ak.
A városi közönség ellátása érdekében a
következő fűtési idényben
szükségeiemlő
koksz már most beszerezhető és ajánlatos is,
hogv akinek módjában áll, a fentebb említett módon adja fel koksz-rendelését rendes
kereskedőjénél, esetleg a
égszjszgvárnál,
hogv azok viszont a szállitásra vonatkozó
engedéiVt a szénhizottságnál kieszközöljék.
Az engedélyek kiállítása a kereskedőknél,
vagv a légszeszgyárnál történt jelentkezés
sorrendjében történik.

Megkezdték a D r i n a á l d o zatainak kiemelését.

(Budapesti "mímkdfáfylink
Mefonjetcnfése.) A Sophie megérkezett az óbudai hajógyárba. A hajón a bírói szemlót szerdán megtartották. A Driuún szerdán folytatták ,a halottak
•Kiemelését, Miáir most-megállapithaitÓ, hogy az
áldozatok száma kevesebb, mint eddig hitték,
A vizsgálat során kiderült, hogy a Vesta nevű
gőzös egy tisztje két hónappal ezelőtt, jelentett-e
a Dunagőzhajózási Társaságnak, hogy Hadács
bassebísabbass-sbssaewisgsbsrbsaiíisik kormányoson, aki aikkor még .a Véstán szolgált, az elmezavar tünetei mutatkoznak. A jelentés azonban mindezideig figyelmen himil
maradt.
— A szénkíeszfás uj rendje. —
A holttestek kiemelését a hozzátartozók
A helyi széneiosztő bizottság túlesvén a kereskedőhöz a fogyasztó á t nem, irható. Be- megnyugtatására kezdték meg, mielőtt az emexezdet nehézségein _és okulva a szerzett ta- vásárlási könyv ellenében — további intéz- lőgepeik megérkeztek volna. Az áldozatok kipasztalatokon megkezdte a város közönségé- kedésig, — minthogy pillanatnyi és gyors
nek tüzelőanyaggal való ellátását biztosítani, szükséglet kielégítéséről most szó sem lehet emelése ezért igen lassan folyik. A' megnaa elmúlt idényben igen gyakran megtörtént, — tüzelőanyagot kiszolgáltatni nem szabad. gyobbított léken át is csak nehézen ment a
he xv a közönség egv részének ellátása csak A tüzelőanyag kiszolgáltatásakor a fogyasz- mimika, mart a halottak Viizzel átitatott -ruhái
papnőn volt, mert számos tüzetőanyag-ke- tó a szénjegyet az átvétel igazolására a ke- mázsányi súlyként nehezeditek a csáklyára. Az
resKödő a rendelkezésre álló mennyiségen reskedőnél aláírja, viszont a kereskedő a kielső kiemelt áldozat egy fiatal paraszt nő holtfeltei , - tte fel előre a rendeléseket, és azokat szolgáltatott mennyiségekre vonatkozó és a
b . . , ztette a bizottsághoz jóváhagyás cél- felek által aláirt jegyeket a következő napon teste volt. Arcát már szederjes hullafoltok éktelenig ették el, A következő -halott egy 25 ev
jabu.. Ezentúl a legnagyobb körültekintéssel a szénbizottsághoz beküldi,
-csuk a már bzegeaen rendelkezésre álló
Iiykép a szénbizottság a fogyasztók ér- körüli katona volt. Zubbonya egyik zsebében
mennyiségek vehetők a rendelésiek felvétele- dekében mindig tudja, hogy mennyi a keres- 100 darai) tábori 'levelezőlap és egy szabadsákor tekintetbe.
kedő készlete, de azt is, hogy mely fogyaszAz esetleges vte-yaéiések,- a tüzelőanya- tók és miiven mennyiség erejéig vannak el- golási igazolvány volt Fodor Miklós hajtotta
gokkal való láncolatos kereskedelem megaka- látva. Minden fogyasztó csak arra a célra zér nevére kiállitva. Szülei, -akik a .parton áldályozására, minden fogyasztó részére, a használhatja fel a nevére kiutalt tüzelőanyag lottak, tel ismerték holttestet. Fodor Miklós bajfogyasztó nevével és bevásárlási könyvének mennyiséget, amelv célra azt a rendelés fel- tótiizór nővérnél, F*»,.o, Etellel utazott a haszámával ellátott kiszállítási jegyet fog a vételekor a kereskedőnél • igényelte és amely
jón. A leány még a j n z b e n van. Eddig fcörü'betüzelőanyag-kereskedő kézhez kapni, mely a névre és célra a kiutalás tényleg történt. A
kiszolgáltatandó tüzelőanyag mennyiségét és szénügyek kormánybiztosának 1600—1918 sz. lül .10- -15 holttestet emeltek ki. Mikor a holtaz átvételre vonatkozó határidőt is feltünteti rend. 2. §-a szerint, aki ezen rendelkezéseket testeket kiviszik a partra és Hozzátartozóik
és ezt a kiszá'Uitasi jegyet a fogyasztó a szén kijátsza. kihágást követ el és 6 hónapig ter- megpillantják őket, szivtépő jelenetek játszódvagv pirszén átvételekor köteles alái-rni. Az jedhető elzárással és 2000 koronáig terjednak le. Ráborulnak a nedves testekre, alig enországos rendelet értelmében a kiszállítási hető pénzbüntetéssel büntetendő, sőt a vogedik kojioisóba tenni a holttesteket. Az égtsz
jegyet 14 napon beiül be kell váltani, ha ez natkozó készlet elkobozható.
part
sir, jajveszékel, sikoltoz.
nem lehetséges, a szénhizottsághöz vissza
Minthogy a különböző szén- és kokszkell küldeni, Ilyten kiszállítási jegyet, vagy fajták árai ez idő szerint megállapítva ninA női r.álótenem holttesteihez meg nem
•mondjuk egyszerűen szénjegyef. csakis azok csenek, a. szénbizoítságnál: minden kereskedő férhettek hozzá, pedig ott vau a legtöbb áldó*
a fogyasztók kaphatnak, akiknek a közellá- egy hitelesített „ Á r j e g y z é k e t kap. amelyet
tásira Szegeden egyébként is igényjogosult- a kereskedő köteles helyiségében a felek ál- zab Szerdán este megérkeztek a borzalmas
hely iziuteiere az -emelőgépeik busz utászíkat-oságuk vau. A rendelések felvételét, ezentúl is tal könnyen lá'tható helyen kifüggeszteni.
•minden kereskedő a maga hatáskörében eszA helyi szénelosztó bizottság főtevékeny- nával, akik azonnal megkezdték a -munkái.
közli, de rendelések ezentúl csakis oly fo- sége ez idő szerint a gazdasági szénsziikség- Csütörtökre valószínűen sikerül kiemelni a
gyasztód. részére vehetők fel. j k i k valóban I©t ellátására irányul. Statisztikai adatok
Drinfit.
»
fogyasztók és ezt igazolni tudják,
alapján megállapítható, hogv Szeged terüleAz agnoszkálási eljárást a pestvidéki törA fogyasztóknak a kereskedőnél kelj je- tén körülbelül 37—38.000 hold bevetett terülentkezni szükségletük bejelentése és annak let van, mintegy 130 cséplőgarniturával. Ezen vényszék vizsgálóbírójának közbejöttével csíp
kielégítése végett. A jelentkezés után más i terület terményeinek kicsépléséhez 24.000 törtökön reggel kezdik meg.

izegeá ellátása cséplő- és fütőszénnel,

