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lése, hogy lord Runciman feladata kényes és 
kockázatos lesz. 

Hol van Wiedemann? 

Tegnap olyan híreik terjedtek el, hogy Wie-
demann kapi tány már el is utazott Németor-
szágból és állítólag Parisban beszélt Hohen-
lohe hercegnövel. Hivatalos értesítés Wiede-
mann érkezéséről Londonba eddig nem jött. 
Parisban illetékes helyen megállapítják, hogy 
Wiedemann kapitány párisi látogatása soha-

Budapest, julius 30. A fóldmivelisiigvt mi-

nisztérium teljes apparátussal foglalkozik a föld-

kérdés szélescbbköril megoldóidnak előkészítésével 

£s a kialakult terveket Sztrangavszky Sándor föld-

mivelésügyi miniszter terjeszti majd az augusz-

tusi minisztertanácsok elé. Gróf Teleki Mihály 

földmivelésügyi államtitkár a folyamatban lévő 

földbirtokpolitíkai munkálatokról és a kormány 

birtokpolitikai terveiről a következőket mondotta: 

— A földmivelésügyi minisztériumban a par-

lament kapuinak bezárása óta szakadatlanul foly-

nak a foldbirtokkérdés szociális rendezésére vonat-

kozó előkészítő munkálatok. Ismeretes, hogy a 

kormány —• figyelemhevéve az ország tőkesze-

génységét — a telepítés, a hitbizományi reform 

és a házhelyakció gyorsításával, valamint a kis-

bériét! és a földbéri6 szövetkezeti rendszerek ki-

építésénél kívánja a magyar földkérdés megoldását 

előbbrevinni. Különösen a kisbérletek és a föld-

bérlő szövetkezetek szaporításának tulajdonítanak 

nagy jelentőséget, mert ez a mód, amely aránylag 

igen csekély költséggel eredményre vezet. A kis-

bérletek kérdése agrárpolitikánkban az elmúlt 

időkben mellőzésben részesült, holott ez az egész-

seges földbirtokpolitikánk legkönnyebben igénybe-

vehető eszköze és a leghathatósabban, legjobban 

szolgálhatja a földéhség utján mutatkozó társa-

dalmi feszültség levezetését Is. Állami beavatko-

zással kisbérietek alakitása alig okoz költséget, ép-

pen ezért ezen az uton sokkal nagyobb tömegek 

juttathatók földhöz, mint telepités utj,án. 

— Figyelembe kell venni azt a szempontot is, 

hogy a kisbérlet nagyon jő eszköz arra, hogy a 

kisbérlöket önálló gazdákká nevelje és ezt az osz-

tályt yazilazdgilag megerősítse. Voltaképen a kis-

bérlet átmenetnek tekinthető a földtulajdon szer-

zéséhez. E gazdálkodás mellett a kisbérlő csak 

mérsékeltebb terheket visel, tehát anyagilag nem 

merill ki és lassankint gondoskodhatik gazdasági 

felszereléséről és az állatok beszerzéséről. A meg-

szervezett kisbériét! gazdálkodás azzal atz előnnyel 

Is jár, hogy a kisbérlők gazdálkodása kézben tart-

ható, megfelelően irányítható és gyakorlati okta-

tásban s tanácsokban részesíthető. Néhány évi bér-

leti gazdálkodás után természetes szelekció folytán 

ki fognak válni azok, akik képeseik és érdemeseik 

arra, hogy a földet tulajdonba szerezzék meg s 

ezekből válnak azután a saját lábukon élő, az or-

szág gazdasági követelményeit kielégítő kisbirto-

kosok. Természetesen gondoskodni kívánunk arról, 

hogy a kisbérlők számára megfelelő hitelszerveze-

lek álljanak rendelkezésre. 
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sem volt térvbevéve. Londonban azonban a 
cáfolatok ellenére is tartja magát a hir, hogy 
Wiedemann kapitány a legrövidebb időn belül 
Londonba sárható. 

A cseh parlament magyar tag-
lalnak értekezlete 

Prága, julius 30. Szül lő Géza, az Egyesült Ma-

gyar Párt törvényhozói klubjának elnöke, a párt 

törvényhozóit augusztus hó 2-ára értekezletre hivta 

| össze Prágába. 

1 i— Igen fontosnak tartja a kormány a földbérlő 

szövetkezetek minél szélesebbkörü kiépítését. 1937. 

év végén kereken 30.000 katasztrális holdat tett 

ki az a terület, amely földbérlőszövetkezeti keze-

lésben állott s itt 7390 bérlőtag — családtagok-

kal együtt 66.000 lélek — talált megélhetést 

Ezek a földbérlő szövetkezetek az OKH kötelékébe 

és felügyelete alá tartoznak és az eddigi tapasz-

talatok szerint majdnem mindenütt a 

községi lakosság anyagi gyarapodását 

segítették elő, lehetővé tették a tagok 

gazdasági és kulturális nevelését, sőt sok helyen 

annyira megerősítették a bérlő tagokat, hogy 

azok képesek voltak ingatlanok tulajdonul szerzé-

sére is. Ez is azt bizonyítja, hogy a kisbérleti 

rendszer kifejlesztése mellett a másik ut, a föld-

bérlő szövetkezeti mozgalom segiti elő a leghaté-

konyabban a telepitési törekvéseket. Ezek a jó 

tapasztalatok inditották a kormányzatot arra, 

hogy a gyorsabb ütember megindítandó földbir-

tokpolitika keretébeD kormányprogrammá tegye a 

földbérlő szövetkezetek létesítését. 

— Szükségesnek tartom még hangsúlyozni azt, 

hogy a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok 

szerint a meglevő birtokok tulajdoni állaga és a 

földtulajdonosok anyagi érdekeinek minden sérel-

me Délkül megfelelő földterületek állhatnak azon-

nal rendelkezésre kisbérletek., illetve földbérlő 

szövetkezetek alakítására. 

A kisbérleti rendszer és a földbérlő szövet-

kezetek létesítésének előmozdítására vonatkozóan 

a földművelésügyi minisztérium törvényjavasla-

tot készit elő, amelynek alapvető tételeit az au-

gusztusi minisztertanácsok fogják Téfektetni. 
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II román kormány 
engedélyezte a segesvári 

Petőfi-ünnepélyt 
Bukarest, julius 30. Willer József magyarpárti 

képviselő hosszabb tárgyalást folytatott Calinescu 

belügy- és közoktatásügyi miniszterrel. Megtár-

gyalták a romániai magyar kisebbség helyzetét, fő-

képen pedig közigazgatási és közoktatásügyi kér-

déseket beszéltek meg. A tárgyalások során a bel-

ügyminiszter engedélyezte a vasárnapi segesvári 

Petőfi-ünnepélyt. 

Ezután Willer a miniszterelnököt kereste fel, aki 

egyórás kihallgatáson fogadta a képviselőt. A mi-

niszterelnök előtt Wjller részletesen kifejtette a 

magyar kisebbségeknek az egyes nagyobb jelentő-

ségű kérdésekben elfoglalt álláspontját. 

Cristea Miron patriárka miniszterelnök kijelen-

tette, hogy nyári üdüléséről visszatérve Ismét fo-

gadni fogja Willert. 

Vásárnap, 193S. fulius 5T. 

S x i v e s f i g y e l m é b e ! 

Ádám József 31 éve fennálló, 

Kdllay Alberi ucca 6. alatti 

tátszevészilzle-
iéi átvettem 

ea a lepmotfernebb gépekkel felsze-
relve, mai kor Igényelnek megfele-
lően kibővítettem. - Sxatuddsamai 
elismert feelybell es fővdrosl szak-
Uxlelekben saldiltottam el. lelkiis-
meretes, pontos munkává 1 állok f. i. 
vevőim es megrendelőim sxolaola-
idra. — Kevesellem a tény sépésxet! 

' cikkek árusítását : a legfrissebb 
mdrkds foioanyagokat lar'om rak-

tdron. Kovács József 
látszerész mester 

AT IDÖ 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Déli szél, 
délelőtt csak kevés, délután némikép 
több felhő, néhány helyen záporeső, 
zivatar, a hőmérséklet emelkedik-

5 P-t kap 
1 uram színaranyra. Bárhol tárgyát Így felemelem. 
Nagy kölcsön mindenre. Dr. SIMON Zálogház, Oroszlán n. 9' 

Corrigan hazautazott 
Amerikába 

London, julius 30. Corrigan amerikai repülő, ak| 

tévedésből átrepülte az óceánt, délután Manchctiart 

gőzös fedélzetén utazott vissza az Egyesült Ál© 

lamokba. 

L Kinevezések. Budapestről jelentik: A vallás© 
és közoktatásügyi miniszter dr. G e 1 e i Józse© 
fet, Neuber Edét és Wechmeister Lászlót az 
országos természettudományi tanács lagjáv^ 
hivtá meg. A vallás- cs közoktatásügyi mi© 
niszter dr. S u l i c V a Szilárdnak, a szegedi 
Ferenc József tudományegyetem könyvtár© 

-igazgatójának az egyetem bölcselet, nyelv és 
történettudományi karán a román nyelv és 
irodalomtörténeti tárgykörben egyetemi ma© 
gántanárrá történt képesítését jóváhagyólag 
tudomásul vette. 

B U T O R H I T É . L 
Mindenkinek készítek hat'i 10 pengő részletrel Ke© 

ményfaháló politúrozva :00 P-től. Finom diófahálót 

360 P-től. Kombinált hálót 300 P-től Ebédlöt, vagy 

férfiszobát 400 P-től. Konyha-, elöszobaszekrényt 

100 P-től. KAKUSZI müasztaJos, Kossuth Lajoa 

sugárút 5. szám. 

Iratkozzék be a Délmagyarország 
kölcsönkőnyviárába. 

Julius 25-től 14 napos szezonvégi kiárusítás I IM,lSK»m* 
Modell cipőház, Klauzál tér 3. 

Karácsonyi cipőáruház, Tisza Lafos körút 40. 

TörvCngfiiYoslat keszoi a Kisbérietekről 
es a főldberlő szövetkezetekről 


