
A vasárnapi légverés elpusztította 
husz alsótanyai bérlő vetését 

Gazdasági szakérlök vizsgálják meg a jég pusztításai! 

(A Délmanyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt nagyobb alsótanyai küld. tlsé;nct 
WTCtett dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
flé dr. fíektrnuxitd Kristóf, aki a küldöttség 
ílén az alsótanyai jégkárosult bérlők és gaz-
dák helyzetéi ismertette. Kimondotta, hogy 
két kissori esküdtség területén 

*>f) bérlőt és gazdát i tt tónkrz a va-
sárnapi jégverés, 

amely Alsótanya más részeiben is tekintélyes 
károkat okozott, de a legnagyobb pusztítást 
ezen a tanyarészen okozta és ugyanazokat 
Bujtotta, akik a mult évi jégverés alkalmával is 
isáz százalékos kárt szenvedtek. A jég az idén 

a gabonavetésekben 30—75, a szőlők' 
i ben 25-60 százalékos kárt tett, ' 

iml azért végzeles a gazdákra, mert a kora 
tavasszal a vad viz pusztította el őszi vetései-
ket, a mult évien pedig a rettenetes jégverésen 
Jdvül a sertésvész léjett föl és pusztította el 
• sertésállomány hetven százalékát Ma 

fl nyomor olyan nagy ezeken a tanya-
részeken, hogy sem a bérlőknek, sem 
az őrök földtulajdonos kisgazdáknak 
nincs egyetlen ji'lér pénzük sem, úgy-

szólván betevő falatjuk sincs 

|S arra sem telik, hogy vetőmagvakat szerez-
rerek be elpusztult vetéseik pótlására. Arra 
kérik a polgármestert hogy azt a bér- és 
adófizetési kedvezményt, amelyet alsótanya né-
pinek szombati küldöttsége kért augusztus 
tíseKig szóló haladék formájában, tekintettel " 
I közbejött vasárnapi jégverésre, október el-
itjéig engedélyezze, mivel az augusztusra várt 
termés elpusztult a pótvetés termése pedig a 
kgjobb esetben csak szeptemberre érik be, 
Így korábban nem juthatnak pénzhez. 

Kimondották a küldöttség tagjai, hogy a 
minden évien felujuló vadvizveszedelmct a 
viz természetes lefolyásai utjának megszűn-
teié c és a Madarász-tó telítettsége okozza, 
C7C i az állandósult bajon tehát a viz régi 
utjának felszabadításával lehetne segíteni. Kér-
ték azt is, hogy mivel nincsen pénzük, 

a város lássa el a károsult gnzdáknl 
burgonya, köles és tengeri vetőmaggal. 

A polgármester kijelentette a küldőtlse'g 
előtt hogy a város mindent elkövet a károsult 
gazdák és bérlők megsegítése érdekében. Dr. 
Csonka Miklós tanácsnok a gazdasági szak-
értőkkel már ki is ment a tanyákra, ahol a 
kárt parcelláról-parcellára járva a helyszínen 
állapítják meg. A tapasztalt károkról jelentést 
tesznek majd a pénzügyi hatóságoknak, ame-
lyek szintén megteszik majd a szükséges in-
tézkedéseket hogy a károsultak méltányos el-
bánásban részesüljenek az adóbehajtások te-
rén. Kimondotta a polgármester, hogy a vá-
ros meg fogja kísérelni a szükséges vetőmagok 
beszerzését is, nagy nehézséget okoz azonban 
az, hogy fedezet nincsen rá, mert 

a város söntén károsodik a iéaverés 
miatt, 

amennyilen a jégkárosult bérlőktől nem kan-
hatja meg az esedékessé vált földbéreket 

Dr. Rektenioald Kristóf átnyújtotta a pol-
gármesternek a károsult gazdák és bérlők 
irásbafoglalt kérelmét, amelyen az esküdtek 
hivatalosan igazolták a jégkárokat és amelvet 
220 károsult bérlő és gazda irt alá. 

A polgármester értesülésünk szerint a föld-
művelésügyi miniszternek tesz jelentést a jég-
verés okozta károkról és állami senitséaet kér 
a károsultak számára. 

Megfellebbezték 
az ujszegedi plébánosválasztást 

»A plébánost állással Össze nem egyeztethető korteskedés történi* — mondják 
Karácsonyi Guidó ujszegedi hlyei 

(A 
legutóbbi 

Dél magyar ország munkatársától.) A 
i plébánosválasztás hullámai még min-

őig nem simultak el. Mint emlékezetes, közvet-
fcnül a választás után ujszeqedi küldöttség 
kereste fel dr. Glattfelder Gyula püspököt és 
tiltakozott a választás eredménye ellen. A piis-
Pők azonban kijelentette a küldöttségnek, hogy 
» püspöki hatóság semmit sem tehet ,inert a 
kegyúri törvény szerint a választás szabáluos 
tolt. 

Az ujSzepediek egyrészét a püspök válasza 
j^ttm nyugtatta meg. Mozgalom indult Kanicso. 
f í l Guidó hívei körében cs a mozgalom cred-
nenyeképen szerdán délelőtt 2300 aláírással 
dlátott fellebbezést nyújtottak be dr Somogyi 

Sz'ih>esztrr polgármesterhez a kequari bízott, 
ság döntése ellen. 

A fellebbezést, amely közel százoldalas ösz-
szefüzött memorandum, dr. Kelemen László 
törvényszéki biró, törvényhatósági bizottsági 
tag, az ujszegedi katolikus egyházközség vi-
lági elnöke irta alá elsőnek. Az ujszegediek 
a beadványban tiltakoznak a kegyúri bizott-
ság választása ellen, amely figyelmen kivül 
hagyta az egyházközség kívánságát és Kará-
csonyi Guidó helyett Ugi Géza kübekházai 
plébánost választotta meg ujszegedi plébános-
sá. A választás megsemmisítését kérik első-
sorban azért, mert a kegyúri bizottság a püs-
pök által első helyen jelölt Karácsonyit nem 

Kitűnően sikerült 
Jeanette Macdonald 
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Nem fogja megbánni ! 

Vasárnapig mindennap a 

Belvárosiban. 

választotta meg, de azért is, mert a válasz-
táson — mint a íellebl>ezés irja — a többsé-
get inert jelölt érdekében »a plébánosi állás 
méltóságával össze nem egyez'.-thotő módon 
kortcskedcs történt«, »illeléktelon befolyások 
érvényesültek olyan eszközökkel, amelyeknek 
használatát a törvény is tiltja*. 

A fellebbezés ezután azt mondja, hogy ami-
kor az ujszegedi plébánia még szervezés alatt 
állott, közvetlenül az országgyűlési képviselő-
választások előestéjén, »Petrik Antal, a vá-
lasztáson kibukott képviselőjelölt, meglálognjta 
Karácsonyi lelkészt t-s támogatását kérle. Ka-
rácsonyi azonban Klelelsbergct támogatta. Ami-
kor azután Petrik kibukott a választáson, töb-
bek előtt kijelentette, hogy meg fogja mutatni, 
hogy Karácsonyi Guidóhól nem lesz ujszegedi 
plébános*. A fellel>l>e:'.ők szerint a kegyúri 
bizottság döntése és Petrik fenyegető kijelen-
tése között »nyilvánvaló az összefüggést, ezért 
azt kérik a polgármestertől, hogy tartson vizs-
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