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tendő Szeged iparossága és munkássága szem-
pontjából elég kedvezően alakult. Nem szabad 
azonban figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy 
öt esztendő óla nem volt Szegeden jahenlcpebb 

(A Délmagyarország mdkói tudó Silójától.) 
Csanádmegye alispánja a beérkezett hivatalos je-
lentések alapján most készítette el a kalászosok 
terméseredményét feltüntető hivatalos kimutatást. 
Ez a komoly számadatokon nyugvó kimutatás 
nemcsak megerősíti a hihetetlenül gyenge (ér-
mésről szóló híreket, hanem még ujabb ada-
tokkal ki is bőviti azokat. Különösen gyenge voh 
a termés a vármegye keleti részében, alioí a má-
jusi jég tönkreverte azt a keveset is, amit meg-
kíméltek a korai fagyok. íme a számok:. 
Dombiratoson a buza katasztrális holdanként egy 
és félmázsát fizetett, az árpa két mázsát, és két 
és félmázsát a rozs. Hasonló az eredmény Mező-
kovácsházán, ahol a buza másfélmázsát, az árpa 
é6 a zab 4—4 mázsával fizetett. A csanádmegyei 
eredményeket tekintve, Malcó közejies helyen áll. 
Buza 4.5, árpa 6.5, zab 6: Elát: 5, 7, 7. Ka-
marás: 2.5, 2, 4. Magyarbánhegyes: 2.9, 4, 6-
Battonya: 4, 4, 4. Apátfalva: 4, 12, 7. Földeák: 
5, 6, 5. Magyarcsanád: 3.5, 6, 4.5. Püspaklele: 
5.5, 8, 8. Csanádpalota: 3.5, 4, 3.5. Kövegy: 

4, 4, 4. Pitvaros: 5, 10, 4. Valamivel jobbak 
az eredmények Kiszombor községben, ahol a buza 

5, az árpa 7 és a zab 7 mázsát fizetett és még! 
Deszken, ahol a buza 6, az árpa és a zab 9 má-
zsát fizetett. Az általános gyenge termésből a 
megyének csak két, okszerű gazdálkodásáról or-
szágosan ismert községe, még pedig Mezőhegyes 
és Bánkút válnak ki. Mezőhegyesen az eredmény 
búzából 8.5, árpából 13.36, zabból 10.69. Bán-
kuton buza 8, árpa 8, zab 7. 

Ilyen körülmények között a legfontosabb az 
a kérdés, hogy mi lesz a munka és kenyér nél-
kül maradt munkásokkal? A vármegye közigaz-
gatási bizottságának szombati ülésén Tarnay al-
ispán szokásos havi jelentésében a legsatél'bb 
szinékkel ecsetelte a munkásság végtelenül ne-
héz helyzetét és kilátásait, kiemelvén, hogy csak 
a legintenzívebb állami gondos/leadás enyhítheti, 
a helyzetet. Hogy pedig ez a segítés mindeq 
fennakadás nélkül keresztülvihető legyeri, ecéU 
ból elrendelte az alispán a munfeásóknak olyji| 
összeírását, amely kiterjed a munkásoknak miit* 
den, a megélhetésükkel összefüggő körülményre. 
E kimutatások alapján oly módon szervezik meg 
az ínségmunkát, hogy a legszükségesebbeket min-
den munkás számára biztosítsák. Kétségtelen, 
hogy a kisgazdahelyzet ebben az évben egy csep-
pet sem kedvezőbb a munkásokénál. E kérdé,-
®el kapcsolatosan néhány igen értékes inditván-

í 

közmunka és számolni kell, sajnos, azzal is, hogy 

a legközelebbi években sem ja*, a kilátások sze-

rint, jelentősebb közmunkához Szeged iparossága, 

és munkássága. 

hangzott el a közigazgatási bizottság ülésén és 

néhány fontos hivatalos kijelentés is történt. Igy 

elfogadta a bizottság azt az indítványt, hogy ke-

ressék meg a kormányt a tekintetben, hogy az 
ezévi adót, 3 évi részletre osztva, a jövő évtől 
kezdődően írja csak a jéggel és faggyal sujtott 
gazdáit terhére. A főispán viszont kijelentette, 

hogy a megfelelő bonitássai rendelkező gazdák 

számára 6 százaléknál nem nagyobb kamatozású 

hiteNterelét fog biztositani a makói pénzintéze-

teknél. 

A közigazgatási bizottság ülésén a legtöbb sé-
relmet a nagybirtok nevében Purgly nyugalma-
zott miniszter terjesztette elő. Erélyes szavakkal 
tiltríliozott az adóztatásnak az ellen a módja el-
len, amely a rtagybirtdkosok hátralékos adóját a 
cuítorrépa és dohánybeváltás alkalmával a gazdák-
nak járó beváltási árakból vonják le. Határozott 
kijelentést sürgetett, hogy ezek a levonások a 
jövőben nem fognak megtörténni. 

Magyar-román 
fizetési egyezmény 

Bukarest, augusztus 10. Magyar gazdasági 

küldöttség érkezett Bukarestbe, amely azonnal 

megkezdte a magyar—román fizetési egyezniény-

m vonatkozó tárgyalásait. 
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n szárazság miatt 
nem állapitolták meg 

a burgonya minimális árát 
Budapest, augusztus 10. A burgonyaárak meg-

állapítására augusztus 15-től életbelép az a mi-
niszteri rendelkezés, amely szerint vasúti feladás-
kor igazolni kell, hogy a feladó a burgonyát 

. >. termelőtől mennyiért vásárolta, illetve, ha a 
razda a feladó, igazolnia kell, hogy a burgo-
nyát kinek és mennyiért adta el. Ezek az igazoló-
lapok az áruk feladásakor a vasútnak adandók, 
át. Ezzel kapcsolatban a földmivelésügyi minisz-
ternek joga van az érdekeltek véleményének meg-
hallgatása után a termelőknek fizetendő legkisebb 
termelési árat is megállapítani. Az érdekeltekből 
alakított bizottság augusztus 10-én össze is ült, 
azonban a szárazság folytán még egységesen ki 
nem alakult árak miatt egyelőre nem tett javas-
latot a földmivelésügyi miniszternek az árak meg-
állapítására. A minimális árakat egyelőre még 
nem állapították meg. Mindezek ellenére augusz-
tus I5-tol kezdve valamennyi feladásnál a tény-
legesen kifizetett árakat az erre a célra szolgáló 
űrlapok felhasználásával igazolni kM éé az iga-
zolólapot az árufeladásoknál a vasútállomásnak át 
kell adni. 

Elraqadták 
és halálrataposfák 

a megbokrosodott lovak 
(A Délmagyarország munkatársától) Tegnap 

este halálos kimenetelű kocsiszerencsétlenség tör-
tént Vásárhelyen, a szentesi uton. Szabó János 
39 esztendős gazdálkodó tegnap este kétlovas ko-
csiján Szentesről volt hazatérőben. A kocsin ült 
ötesztendős kisfia is. A város haltárában a lovak 
megbokrosodtak és elragadták a kocsit. Vad "ág-
tában rohant a kocsi az uton- Az egyik forduló-
nál Szabó lebukott a kocsiról, lába beleakadt a 
gyeplőbe. A lovak a szerencsétlen gazdálkodót a 
gyeplőnél fogva magukkal vonszolták. A kisfiú az 
el$ő rémületből felocsúdva, az ülésből lemászott a 
rúdra és azon végigkúszva megfékezte a lovakat. 
Addigra azonban a szerencsétlen gazdálkodó ki-
szenvedett. A lovak ugyanis több, mint kétszáz 
méteren kerestftűl vonszolták magukkal. A vizsgá-
lat megindult, hogy megállapíthassák, mitől bok-
rosodtak meg a lovak. 

Közsépi és oazdasági 
párt alaliult 

Kiskundorozsmán 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kiskun-

dorozsma vezető gazdái, iparoeai és az intellingen-

eia nagyrésze a napokban értekezletet tartott a 

Gazdakörben, hogy a küszöbön álló községi tiszt-

újító közgyűlésen egyöntetűen járjon el. Az ér-

tekezletet dr. Sztricha István ügyvéd nyitotta meg 

és vázolta a község érdekeit, majd javaslatára) 

korelnöknek egyhangúan Czékus ímre volt fő-

bírót választották meg. Czékus Imre közölte, 

hogy szeptember 15-én lesz a tisztújító köz-

gyűlés, amely alkalommal 10 képviselőtestületi 

tagot és 10 póttagot, valamint 6 esküdtet kell 

újra választani. Felhívta a figyelmet aíra, hogy 

csakis rátermett és érdemes egyéneket szabad, 

megválasztani. Vitéz Szekeres János indítványozta, 

hogy a község ügyeinek közérdekű támogatására 

az értekezlet mondja ki a kiskundorozsmai gaz-
dasági és községi párt megalakulását. Az indít-

ványt a jelenlevő 60 érdeklődő egyhangú Ieike-

sedéssel elfogadta. Dr. Sztricha István ismer-

tette a 10 választókerületben levő helyzetet, majd 

Benke Gedeon üdvözölte a megalakult községi 

pártot, amely politikamentesen a község jobb 

jövőjéért dolgozik. Javaslatára egyhangúan meg-

választották a tisztikart. Elnök lett Czékus Imre, 

alelnök Kiss Ferenc, jegyző dr. Sztricha István. 

Az értekezlet köszönetet szavazott Kecskéssy Ti-

vadarnak a szervezési munkáért. 

Ezután megejtették a jelöléseket a 10 képvi-

selőtestületi tagságra és a 10 póttagságra. Az 

I . kerületbe Gyuris Ferenc, póttag Jeney Fe-

renc, 2. kerületbe vitéz Szekeres János—Dobay 

Dezső, 3. dr. Sztricha István— id. Jeney Sándor, 

4. Gyuris István—Hódi Vince, 5. Zádory Ká-

roly—Hódi Vince. 6. Benke Gedeon—Simon Nán-

dor, 7. Simon József—Gyuris Kálmán, 8. Ilódy 

Mátyás—Balogh Ferenc, 9. Dudás Mihály—Vass 

Mihály, 10. Kise Ferenc—Dóró Antalt jelölték. 

Elöljáróknak pedig Varró Károly, vitéz Nagy 

Sándor, Tary Lajos, Vass Antal, Dobay Der-ső 

és Vass Kálmánt jelölték. A községi párt szükebb-

körü választmányt is alakitott és ez fog jelölni 

a főbíró és másodbiró állásokra. A határozatot a 

jelenvoltak lelkesen tudomásul vették. 
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