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x\ J4 kiirtás veszélye fenyeget 
800 hold szegedi szőlőt 

Súlyos helyzetbe kerül sokszáz kisgazda és kisbérlő — Kilenc 
év ulón most akarják kiirtani az engedély nélkül telepitell ho-

moki szőlőket 

(A Délmagyarország munkatársától.) R a s-
' say Károly legutóbbi alsótanyai látogatása 

alkalmából több helyen is eLhangott a pa-
nasz, hogy a hatóságok hadjáratot indítottak 
az úgynevezett tilos-szőlők ellen. A hadjárat 
alapja az az eíelejtett 1929-ben hozott, le-
hát közel 10 esztendős törvény, amely kimond-
ja. hogy szőlőt csak előzetes engedéllyel 
lehet telepíteni. Ezt a törvényt eddig nem 
hajtották végre, sőt — mint Rassay megál-
lapította — végrehajtási utasitás sem jélcnt 
meg hozzá. 

A törvény célja annakidején a hegyvidéki 
bortermelés érdekeinek szolgálata volt. Hogy 
fokozzák a magyar bor kiviteli lehetőségeit, 
ezzel a törvénnyel 

korlátozni kívánták a homokon 
való bortermelést. 

Nemrégen történt Nagykőrösön, hogy egy 
nagyobb szőlőtelepítés kiirtását rendelték cl 
azon az alapon, hogy a birtokos rngcdcty 
nélkül telepítette a szőlőt. A rendelkezést 
részben már végre is hajlotlák, 

kiirtották a szőlő jelentékeny 
részét 

Fs csak Rassay közbelépése következtében ka-
pott a tulajdonos haladékot az idei termés 
betakarításáig. 

Ez'a nagykőrösi eset indította meg az egész 
'Alföldön a lavinát, amely" 

sokezer hold szőlőt fenyeget ki-
pusztitással. 

A" hatóságok vizsgálni kezdték, hogy ki te-
lepitett engedély nélkül szőlőt az alföldi ho-
mokon és minden jel aira mutat, hogy ennek 
a vizsgálódásnak komoly következményei 
lesznek. 

Szegeden sokszáz kisgazdát és 
kisbérlót érint a veszedelem, 

amelynek híre már régebben elterjedt a sze-
gedi tanyák világában és mindenütt a leg-
nagyobb aggodalmat keltette. Érdeklődtünk 
az ügyben L e n g y e l Bélánál, a szegedi 

szőlészeti és borászati felügyelőség vezetőjé-
nél, aki a következőket mondotta: 

— Pontosan még nem tudjuk, hogy 

Szeged határában mennyi az en-
gedély nélkül telepitett szóló. 

A szőlők összeírása most folyik, most töltjük 
ki minden egyes szőlőbirtok törzslapját és 
csak az összeírás után állapíthatjuk meg a 
tilos szőlők területét és helyét. A hozzávetőle-
ges becslés alapján megközelítő pontossággal 
már tudjuk, hogy 

körülbelül ezer katasztrális hold-
ról lehet szó. 

Ebból mintegy kétszáz hold tulajdonosa 
és bérlője legalább utólag kérte a telepítés 
engedélyezését, aminek elvi akadálya nincs. 
Az utóiagos engedélyt a közigazgatási ható-
ság azzal a feltétellel adhatja meg. ha a ké-
relmező záros határidőn belül csemegesző-

lőre oltja át ültetvényét. Az ilyen utólagos 
engedély is elveszti azonban érvényességét, 
ha az érdekelt nem teljesiti ezt a fellélelt. 
Körülbelül nyolcszáz holdra becsülhető az a 

•terület, amelyet minden engedély nélkül te-
lepítetlek be szőlővel és amelyre még utó-
lag sem kértek engedélyt az érdekeltek. Hogy 
mi lesz %zeknek a sorsuk, egyelőre nem tud-
juk. a törvény mindenesetre az iyen tilos 
szőlők kiirtását rendeli eL 

Szegeden tehát 

a szőlőterületeknek mintegy tiz 
százalékát fenyegeti a kiirtás ve-

szedelme. 

A szegedi szőlők területe tízezer hold, ebből 
a szőlészeti felügyelő megállapítása szerint 
ezer hold a tilos-szőlő. Mivel leginkább kis-
bérlők telepitettek engedély nélkül, bár a 
legtöbb esetben jóhiszeműen, a régi törvény 
végrehajtása sokszáz kiscgzisztcnciát sodorna 
katasztrofális helyzetbe. A szőlőtelepitést 
hosszú évek óla erősen propagálják azok, 
akik javítani szerettek volna a szegedi ho-
mokon gazdálkodó bérlők cs kisgazdák hely-. 

11 BRROSS-étteremben 
ma este 

FLEKKEN 
éf meleg lángos! 
K o n k o l y Gyula és c igányzenekara muzs iká l 

zetén. A szőlő- és gyümölcstermelés ugyanis 
sokkal jobb eredményeket biztosíthat, mint 
a rozstermelés és ezen felül még azzal a köz-
érdekű haszonnal is jár, hogy megköti a 
futóhomokot. A gyümölcs- és szőlőtermelés-
sel kiváló eredményeket értek el a város ha-
lárának éppen azokon a részein, amelyek a 
legterméketlencbbcknck bizonyullak eddig. A 
legtöbb tilos szőlőt Alokházán és Feketeszéleii 
fedezték fel és megállapítható az is. hogy 
ezeken a tanyarészeken lényegesen javult al 
gazdák helyzete a szőlőtelepítések óta. 

A szegedi' kisbérlők jogos aggodalommal 
figyelik a fejleményeket, de bíznak abban, 
liogy á liatósagok a döntés és a radikális in-
tézkedések foganatosítása előtt mérlegelik 
majd a különleges szegedi viszonyokat. 

Egy szegedi diák 
huszkoronás aranyát adta 

a Horthy-repiilöalapra 
A miniszterelnök köszönete 

H a m a r Pál szegedi középiskolai tanuló 

áterezve a repülés gondolatának uagy fontos-

ságát, egyedüli értékét, egy huszkoronás ara-

nyat ajánlott fel a Horthy Miklós Nemzeti Re-

pülőalap javára. I m r c d y Déla "miniszterel-

nök Hamar Tálhoz intézett levelében, amely-

ben köszönetet mondott az adományért, utal 

arra, bogy Hamar Pálnak „egyedüli értéké-

ről" történt lemondása hasonlít a bibliai asz-

szonyéhoz, aki jóindulattal és szíves készség-

gel áldozatul hozta filléreit, mert Hamar Tál 

is mindenét odaadta a repülőalap javára. 

„Igy válik cselekedeted — igy szól a mi-

niszterelnök levele — Saját lelkiismereted 

megnyugtatójává, a boldog öntudat örömévé 

és annak a nagy igazságnak a hirdetőjévé, 

bogy nem a gazdagságtól, vagy a szegénység-

től függ az ember cleténeU igazi értéke. Le-

gyen a Te adományod is sokaknak lelkesítőié 

és kötelességtől jesitésre ébresztője. A jó Is-

ten áldja, meg szived nemes sugallatát!"' 

— Felhívás Szeged ipari és kereskedelmi alkal-

mazottaihoz. A legtöbb iparágban megállapították 

a legkisebb munkabéreket, életbelépett a 

heti negyvennyolcórás munkaidő, valamint a fize-

téses szabadság, azonban az üzemek és üzle'ek 

egyrészében nem tartják be azokat. Hogy a mun-

kavála'.ók a törvényben biztosított jogaikhoz jus-

sanak, a Szegedi Szakszervezeti Bizottság elhatá-

rozta, hogy összegyűjti mindazon adatokat, 

melyek -a megállapított munkabérekre, a heti 

48 órás munkaidőre és a fizetéses szabad-

ságra vonatkoznak, hogy módjukban legyen 

orvosolni azokat a sérelmeket, melyek ez-

zel kapcsolatban felmerülnek. Felhívja a 

Szegedi Szakszervezeti Bizottság mindazon 

munkavállalókat, 'akiknek bármilyen pana-

szuk van, forduljanak a Munkásotthonban (Hét-

vezér-ucca 9.) székelő szakmai csoportok vezetősé-

geihez, valamint az építőmunkások vezetőségéhez 

(Fodor-ucca 10.), akik az adatok összegyűjtése vé-

gett az esti órákban a munkásság rendelkezésére 

állanak. 

Az agy és a gerincvelő megbetegedéseinek 

kezelésénél a régóta bevált, tisztán természetes 
„Ferenc József" keserűvíz — korán reggel egy 
pohárral bevéve — a tápcsatornát alaposan ki-
tisztítja, a további bélmüködést elősegíti, a gyo-
moremésztést megjavítja és fokozott anyagcse-
rét eredménvez. Kérdezze meg orvosát. 

B e é r k e z t e k a l e g -

ú j a b b ő s z i k ö t ö t t -

á r u d i v a t u j don sá-

gok L a m p e l ós Hegy i 

- c é g h e z . 

— Egy hónapi bujkálás után elfogták az ezüst-

tárcatolvaj leányt. Szerdán délelőtt beszállították 

•a szegedi ügyészség fogházába K ó h a j d a Viktó-

ria 3-1 esztendős szegcdi leányt, akit lopás miatt 

egy hónapon keresztül keresett a rendőrség. Kó-

hajda Viktória az egyik szegedi vendéglőben V á-

r a d y Kálmán nevü ismerősétől ellopott egy ér-

tékes ezüst tárcát és azzal eltűnt. A detektivek! 

elöl igen ügyesen bujkált. Minden nap másik la-

kásba költözőit és bár bejelentette magát, min-

dijA azzal azonban, bogy vidékről érkezett és vi-

dékre távozik. í g y az-atán mindig hült helyét ta-

lállak. Tegnap a detektivek lesbcnállva várták a 

leányt azon az uccán, ahol gyakran szokott meg-

fordulni, igy azulán sikerült elfogni. Kóhajda 

Viktóriái az ügyészség letartóztatta. 

— Beiratkozás gyorsirási, gépirósi tanfolya-

mokra szakiskolában (Honvéd-tér 4). Államvizs-

ga, jó kiképzés. Olcsó tandijak. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak" 
a Hatósági Munkaközvetítőnél Férfiak: 3 kovács, 
3 késes és köszörűs, 2 villanyszerelő, 1 műsze-
rész, 6 asztalos, í) cipész, 3 fodrász, 3 szabó, 2 an-
gol nöi szabó, önálló munkás, 5 vasesztergályos, 
1 kárpitos. 3 fiatal kárpitos matracmunkára, t 
irodai férfi, 10 kifutó, 5 gazdasági mindenes, I 
napszámos fiu, 8 tanonc, 1 füszerkereskedő segéd, 
Nők: 3 hölgyfodrásznö, 2 dobozkészitönö. 10 szö-
vőnő, 1 cipöfelsörészkészitőnő. Hadigondozottak-
részére fenntartott munkahelyek: 5 jegyszedönő, 
1 napszámosfiu. 

— Krep de shin esőkabátok minden színben 

18 pengő BIhii ignálz cégnél, Kelemcn-u. 5. 


