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Egy nem tárgyait indítvány 
után 

* • 1/1/ S *JL > 

emeli az ön lebilincselő hatását. 
A „LAD Y" púder és kölnivíz a pompás 
Chat Nohr parfőmmd van illatosítva, te* 
hát ez az igán púder és kölnivíz mm* 
den jólápolt, modern nő szénára. 
A „LADYw PÚDER jól tapad, el-
veszi az arcbőr kellemetlen fényét és 
fiatalos üde külsőt biztosít. 
Minden cüvaészínben kaphatót 
A J.ADY" Chat Noie 

Igen tisztélt Szerkesztőség! A május 9-ére 
összehívott közgyűlés elé többezér bérlőtár-
sam érdekében a földhaszonbérletek rendezése 
tekintetébén indítványt terjesztettem. Az el-
nöklő főispán ur azon kérdésére azonban: kí-
vánja-e a közpülés az indítványt tárgyalni, 
— az adótiszti választások okozta általános 
figyelmetlenség közepette — néhányan nem-
mel feléltek, mire indítványom fölött a köz-
gyűlés napirendre tért. Hogy a, törvényhatósá-
gi bizottság tagjait és a város közönségét e 
sajnálatos figyelmetlenség ellenére is indítvá-
nyom lényege felől tájékoztathassam, főleg pe-
dig, hogy szegény bérlőtársaim sorsát jobb-
rafordithassam, bátor vagyok Szerkesztő urat 
közérdekből alábbi soraimnak szives közlésére 
kérni: 

Mint a város régi földbérlője, állandóan 
figyelem bérlőtársaim életkörülményeit és tel-
jesen elhibázottnak látom a hatéság intézke-
déseit atekintetben, hogy többszer földbérlő-
jének most már országszerte pertraktált nyo-
morán könyör- és szeretetadományokkal, föld-
bérfísettési kedvezmnéyekkel, bércsökkentéssel 
és ujabban közigazgatási központok szaporítá-
sával vél segíteni. 

Mintha Savanya János vagy Révé Ferenc 
nincsetlenségén, nyomorúságán- az valamit is 
lendíthetne, hogy a holdankinti 18—20 pengő 
földbér helyett jövőben már csak 15—16 pen-
gőt fizessen, vagy hogy tetemes bérhátralékát 
törlessze részletekben, amikor a fenforgó ter-
melési és értékesítési viszonyok között ő ma-
ga, családja és földje teljesen kimerülten, ron-
gyosan és a napi kenyérhez valót is alig ké-
pes előteremteni! 

Legfőbb ideje volna egy intézményes, céltu-
datös, állandóan ható, több évre kiterjedő uj 
birtokpolitikára Áttérni, amely nemcsak a 
földbérek, de a bérlők revíziójára, a nagyon el-
hanyagolt állattenyésztés és gyümölcsterme-
lés fölkarolására, mesterséges takarmányne-
müék termesztésére, szövetkezetek létesítésére, 
főleg pedig a termelés öntudatos irányítására 
is kiterjedne, Kecskemét tömegtermelését . a 
barackfa, Nagykőrös az uborkára, paradi-
csomra, Félegyháza, Halas a baromfira, Kele-
bia és Jánoshalma az almára irányítja, Ujab 
ban Békésmegye alispánja — minekután beiga-
zolódott, hogy az ott termelt szilva ízesebb a 
boszniai szilvánál — száz és százezer facse-
mete kiosztásával egész Békésmegyében a 

besztercei szilvának tömegtermelését forszí-
rozza, 

Az érdekelt kamarák és gazdakörök bevoná-
sával végre nekünk is el kellene magunkat ha-
tároznunk mező- és kertgazdaságunk bizo-
nyos jövedelmezőnek Ígérkező, talaj- és éghaj-
lati viszonyainknak megfelélő íránybani ki-
fejlesztésére. 

Bármennyire értékelem is a város jelenlegi 
gazdasági ügyosztályának működését, de erre 
a feladatra, egy uj birtokpolitika eredményes 
lefolytatására, sem szervezeténél, sem korlá-
tolt hatáskörénél fogva képesnek már azért 
sem tartöm, mivel tulajdonképeni működési 
körétől a város alsótanyai bérföldjeitől 30— 
50 kilométernyi távolságra van. 

Ahhoz, hogy az alsótanyai bérlőket nyo-
morukhói, tehetetlen vergődésükből, gazdasági 
elmaradottságukból kiemelhessük, hogy a ter-
melést öntudatosan irányithassuk és a város 
földjeinek karbantartását ellenőrizhessük, el-
kerülhetlenül szükségesnek tartom Városta-
nyán, mint a bérföldek gócpontján, mező- és 
kertgazdasági hivatal felállítását és e hiva-
talnak a bérlők átmeneti kisegítéséhez szük-
séges anyagokkal (trágvával, facsemetékkel, 
vetőmagvakkal, permetező szerekkel") való el-
látását. Fi hivatal vezetőiének és személyzeté-
nek helyes kiválasztásától függ e fontos fel-
adatok megoldásának kérdése és a kitűzött 
cél sikere. Ezért e tisztségre minden pártfogás 
mellőzésével csakis erre kiválóan alkalmasnak 
Ígérkező, homoki gazdaságban jártas, ügybuz-

gó gazdatiszteket oly feltétellel kellene al-
kalmazni, hogy végleges elhelyezésüket csak 
4—5 év alatt nyilvánvalóan elért siker esetén 
remélhetek. Egy ilyén intéző működése pedig 
sikeresnek csak akkor lesz tekinthető, ha ezen 
idő alatt beigazolja, hogy körzetében a föld-
bérleti szerződés szakaszainak érvényt tudott 
szerezni, a bérlők a kikötött jószágállomány 
fölött rendelkeznek, elegendő mesterséges ta-
karmány termesztésére áttértek és ott, ahol 
erre a talajviszonyok alkalmasak, az előirt 
gyümölcsfajtákból legalább 800 négyszögöl 
karbantartott gyümölcsössel rendelkeznek. 

Elismerem, hogy a bérlők föntebb körvona-
lazott megsegítése — mindamellett, hogy e 
megsegités csak hitelezés alakjában, későbbi 
megtérítés reményében lesz adva — pénzügyi 
okók miatt a város összes alsótanyai bérföld-
jeire, 3100 bérlőre és 26.000 holdra egyszer-

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged szomorú, beteg költője, Juhász Gyula 
kedd este óta a közkórház első emeletén, a 
15-ös számú különszobában fekszik. Beszámolt 
tegnap a Délmagyarország arról, hogy Juhász 
Gyulát kedden este a mentők szállították be 
a közkórházba, mert mérgezési tüneteket 
konstatáltak. Megállapították, hegy nagyobb 
mennyiségű altatót vett be, minden valószínű-
ség szerint öngyilkossági szándékból Az egész 

re és azonnal ki nem terjeszthető. De kezdet 
és kisérletkép 4—5000 holdon 4—500 bérlővel 
szemben a termelés irányítása és a béylők se-
gélyezése a város háztartása egyensúlyának 
veszélyeztetése és túlságos megterhelése nél-
kül megvalósítható. 4—5 év alatt, egyáltalán 
nem elviselhetetlen költségek feláldozásával, 
nyilvánvaló lesz: célhoz vezetnek-e az általam 
most javaslatba hozott intézkedések. Ha 
igen, akkor azok minden körülmények között 
és áldozatok mellett klterjeszltendők a város 
többi bérlőjére és bérföldjére. 

Ellenesetben — mint a közgyűlésen — napi-
rendre térünk. 

Szeged-Királyhalom, 1936 május 12, 

Muntyán Valér 
törvényhatósági bizottsági tag, 

földbérlő. 

keddi napot átaludta szobájában, estefelé tünt 
fel édesanyjának, hogy a költő mozdulatlanul 
fekszik. Ekkor értesítette dr. Kálló Antal 
egyetemi magántanárt, közkórházi főorvost, 
akinek intézkedésére a mentők beszállították a 
költőt a közkórházba. A vizsgálat eredmé-

nye az volt, hogy 

akut mérgezést konstatáltak, 
amelv könnyen veszedelmessé is válhatott 

Juhász Gyi'a állapota lényeiesen pvuit 
A beteg költő tul van minden veszélyen, az altatószer 

nem tudott szervezetébe felszívódni 


