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Szeged város közigazgatási bizottságának
legutóbbi ülésén egyik felszólaló súlyosan kifogásolta azt, hogy a Hangya Ottani baromfitelepének iizemét csökkentette s úgy állította
fie a dolgot, mintha az üzemcsökkentés oka a
helytelen vezetésben lenne.
Tekintettel az Ugy közérdekű voltára közVétlenül a Hangyához fordultunk felvilágosííásórt, abonuan a következő tájékoztatást kaptuk í
A felszólalás, amelynek tartalmát Hsak lap'iözleményből ismerjük, abból indul ki, hogy
a szegedi telep virágzó üzem volt addig, amíg
i Hartmann-eég volt n tulajdonosa, dc amikor
keresztény vezetés alá került, akkor sorvadásnak indultEbből a kijelentésből önként következnék
Högy Ka az üzem a régi cég kezében volna,
úgy most is virágoznék.
Ezzel szemben mindenkinek, aki a dolgok
mélyére néz, tudnia kell, hogy a 3 évvel ezelőtti helyzetet nem lehet és nem szabad a mai
helyzettel azonos elbírálás alá vonni. Három
évvel ezelőtt még rendelkezésünkre állottak
Európa összes nagy felvevőképességű piaeai,
melyeknek egy részét a háború teljesen elzárta előttünk, másik részével pedig az összeköttetés a szállítási lehetőségek megromlása
következtében rendkívül nehézkessé vált.
Az export visszaesésének másik, kihatásainál fogva még fájdalmasabb oka az ország baromfitenyésztésének néhány év óta tarló nagymérvű visszaesése, minek következtében évrőlévre egyre kevesebb árú kerül piacra. Fokozták a bajokat az árú felvásárlásánál felmerült
nehézségek is, amelyek különösen az elmúlt
év telén és tavaszán voltak erősen érezhetők
További ok a szegedi baromfitelep bevásárlási területének kicsiny volta. Ez a körülmény mindaddig, amig a fent vázolt nohézsé
ge¥ Üe nem következtek, a telep működésén
nem volt bénító hatással. Most azonban, ami
kor az exportlehetőségek csökkentek és a ba;
remfitenyésztés visszaesett, természetszerű!".'
csökkent az exportáló telepek teljesitőképe ge ie. Át kellett szervezni telepeinket és az át
szervezés alól sajnos a szegedi telepet sem
vonhattuk ki.
Ismerjük kötelességünket a közzel szemben, teljesen tudatában vagyunk a kérdés szodális jelontőségének is. Van azonban egy halár, melynek átlépése kárt és nem előnyt jelentene.
Gyökeresen megváltoznék a helyzet, Ka —
eltekintve a háború káros hatásától — a ma?yar baromfitenyésztés erőteljesebb fejlődésnek indulna, aminek érdekében mi is minden
lehetőt elkövetünk és Ha Szeged, amit mindnyájan hőn óhajtunk, visszakapná elvesztett
vidékét.
A Helyzet jellemzéséül elég Ka megemlítjük,
hogy míg 1939-ben az ország tojáskivitele több
mint 19 millió kg. vfílt, ez a szám 1940-ben kb.
6 millió kg-ra csökkent s barom fi termékekből
a* ország 1939-ben közel 20 millió kg-ot exportált, 1940-ben ellenben máit nem egészen 18 miiHó kg-ot.
Á felszólaló, szerény véleményünk szerint,
akkor telt volna szolgálatot a köznek, ha fenti
okokra rámutatva felhívta tfolna a figyelmet
a magyar Karomfltenyésníés elsörvadásának
súlyos következmény túré. intézkedést kért volna a Hajók orvoslására és hangsúlyozta volna
a magyar baromfitenyésztés mennyiségi és
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villamossági vállalata Tiexa L, körut *T, az.
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minőségi fejlesstéeenek nagy közgazdasági islentőeégét.
Végül ki kell törnünk a felszólalónak arra
a megjegyzésére, miszerint a telep elsorvadása a telepvezető, Varga István volt dunántúli
kereskedősegéd hozzá nem értésének lenne tulajdonítható. Az üzemcsökkentés okait fentiekben ismertettük s ebben a telepvezetőnek semmi része nem volt. Egyébként Varga István
érettségizett ember s érettségivel a kezében
ment a kereskedői pályára akkor, amikor ez
még merész és szokatlan lépés volt. Több évig
mint boltkezelő működött egyik vidéki Han-
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gya-szövetkezetnél s önnan jött át kaposvári
baromfitelepünkre, ahol a legalsó fokon kezdte meg működését s év©k folyamán kitartó
munkával szerezte meg a szükséges szakismereteket. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ilyen
keresztény szakembereket nevelünk az eddig
elhanyagolt magyar tojás- és baromfiszakmaban és kívánjuk, bár minél több ilyen szakember állna rendelkezésre.
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1941* február hé 25-én, húshagyókedden este fél 9 órai kezettel
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« kávéházi főpincérnél!

Belépődíj nincs.
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, 1 « A Meteorológiai Intézet jelenti este
7 ÍCIO 10 érakor. l d # j ó s l a t : Mérsékeli
A
szél, láltozó felhőzet, helyenkiní eső, havascsö, a

H I R E K

hegyeken havazás. Éjjeli fagy. A nappali hőmérséklet nyugaton alis változik, keleten kissé aülyIyed.

— Tizenhatcenliniéteres áradás a Tiszán. A
rendőrség szegedi révkapitányságának jelentése szerint a Tisza áradása tovább tart. Szombaton 584 centiméteres vízállást mértek az
előzőnapi 508 centiméterrel szemben, az áradás tehát 16 centiméter. A víz előreláthatólag
tovább emelkedik.

Finom t a v a s z i Legújabb nöi
j u m p o r e k , fehérnemű kük a b a t k á k lönlegességek

beérkeztek
LAMPEL és H E G Y I N É L
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— A természetes >Feren« József* keserít in
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe ée gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosátl
— Farsangi szünet helyett farsangi záróra
a városházán. A városi tisztviselők szombaton
azzal a kéréssel fordultak dr. T ó t h Béla He*
lyettes polgármesterhez, hogy keddre rendeljen el farsangi szünetet a városi hivatalokban.
A helyettes polgármester arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a mai, a vad viz teremtette
rendkívüli időkbén, amikor szinte tömegesen
érkeznek a városi hivatalokba az ügyes-bajos
emberek dolgaik intézése végett, nem engedélyezhető egésznapos szünet. Ezért ugy intéz*
kedett, hogy szünet helyeit a hivatalos órák
idejét rövidítsék meg kedden. Ezen a napon
tehát déli 12 órakor bezárják a városi hivatalokat. szerdán reggel 8 órakor újrakezdődnek"
a hivatalos órák.

Krarnár professzor és vitéz dr. Tóth Béla
liszlifőorvos előadása a tuberkulózisról. Az Országos Tuberkulózis Hét keretében Szegeden
február 25-én, kedden délután 6 órakor két
nagyszabású, felvilágosító előadás hangzik el. ü o n v e d - t e r i
iskolában
tanuljon
Az Egyetemei és Főiskolát Végzett Nők szegedi csoportja rendezésében hangzanak el
ezek az előadások a központi egyetem aulájában. Az értékes társadalmi és kulturmunkát Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjoutí
v é p ő egyesület felkérésére Szeged orvostársa- vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, baladó és
dalmának két kiváló vezetőegyénisége vállal- beszédiró tanfolyamokra. HONVÉD TÉR 4. 52.
kozott az előadások megtartására, szervesen
és hatékonyan kapcsolódva bele abba a pro— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten
pagandamunkába, amelyet a Tuberkulózis El- született 20 leány és 24 fia. Házasságot kötöttek:
leni Országos Szövetség indított. Az egyik elő- Óváry János ée Király Mária, Back Sándor és
adó, dr, K r a m á r Jenő egyetemi tanár, a Papp Rozália, Nagy János és Bácsak Róza, dr.
gyermekklinika vezetője „Mit kell tudniok a Paulinyi Oszkár és dr. Szűcs Mária Hona, Iíókay
szülőknek a tuberkulózisról" eimen tart elő- Antal és Papp Mária, Klein József és Lantos Juadást, a másik előadást vitéz dr. T ó t h Béla lianna, Vitay Tibor és Szénási Mária, Dávid 'Antal
tisztifőorvos tartja „Mit tesz a közegészségügyi és László Margit. Bödő Oszkár és Hajós Ilona,
szolgálat a tuberkulózis megelőzése érdekében" Berta József és Horváth Hona, Kovács Pál és
cimmel. 'A' propagandaestre a belépés dijlaian. Tombáez Veronika, Tormay Dezső és Fodor Mária, Bánkuty Albin és Sebők Ilona. Németh Istvátt
és Paragó Éva, Szlávik Ferenc és Szauer Anna,
Körösi Péter és Szűcs Erzsébet, Tőesér Andrást
és Jenei Erzsébet, Farkas József és Török Anna,
Boldogasszony-sugárul 3.
Kertész István és Németh Erzsébet, Fogjel István
Hősök kapuja mellett.
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Tel, 20—00
és Tóth Etelka, Kasza Pál és Böky Rozália, Farkas László és Kuesai Ilona, Bónus János és
— A 8aeg«di Katolikus Nővédö Egyesület első ördögh Rozália, dr. vitéa Csetneky László és
nagyböjti előadása február 26-án kivételesen dél- Gerle Margit Piroska Klára. — Elhaltak: Szabaután • órakor kezdődik, tekintettel arra, hogy az dos József «1, özv. Nagy Jánosné 75, Bakos Jóelőadó, dr. Madarász István kassai megyéspüspök zsef 25, Pere Pál 62, özv. Sánta Józsefné 81. Juur, az esti gyorsvonattal visszautazik. Kérjük ked- hász Sándor 68, Buati Terézia 6 hó, AbordáD Alar*
ves tagjaink at szíveskedjenek pontosan megje- git 10 hó, özv. Fodor Ignáenó 86, Szabó Gyula 21,
lenni.
71 Sári Jánosné 60, Szép Imre 22, özv. Burger Istvánné 61, Fehérvári Mihály 38. Kovács Mária 3
— Tisztíttassa ruháját Dugasznál, Károlyi-n. 3. nap, özv. Lix Mihályné 63, Bitó Imre 38, özv.
— Szabadegyetemi előadás. A szegedi Tudo- Huszta Istvánné 56, özv. Mózes Istvánné 79. Bauer
Ede 40. Mulatt Ferencné 36. Fránvó Istvánné 74,
mányegyetem Barátainak Egyesülete 27-én, csü- Némesi
58, özv. Dobó Imréné 81, özv,
törtökön délután 6 órakor, az egyetem aulájaban Krausz József
Jakabné 86, Csehó Laiosné 56, Tombáca
(Dugonics-tér 18., II. emelet) szabadegyetemi elő- János 46, Hahók Mihály 60, Báló Mihályné 72, özv.
adást tért Előad dr. Snwtgyőrgyi Albert, az Srubai Istvántjé 67, Bugyi Pál 36, özv. Szét Imréegyetem KAbel-dijae rektora »A szegedi diákegy- né 85. Lörincz Irén t napos korájím
ségí eúnmel. Belépés díjtalan.
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