
Szeged mezőgazdasági helyzete 
a polgármester jelentésében 

Ujabb vefőmaglciutalás iránt folyamodolt a város a föld-
müvelésügyi miniszterhez 

(.4 Délmagyarország münkatár-
»ától) ismertette tegnap a Délma-
gyarország a közgyűlés elé terjesz-
tett polgármesteri jelentéssel kap-
csolatban a város közellátási ker-
teseit: ezekkel a kérdésekkel szoro-
rosan összefügg a város mezőgaz-
lasági helyzete, amelyről dr. Pálfy 
József polgármester a következö-
<et mondotta jelentésében? 

— Az elmnlt év december Havá-
ban a Mezőgazdasági Intézet lemé-
rése szerint 48.1 mm. csapadék esett 
Szegeden. Az esős napok száma 15 
volt. A mult hónap hőmérséklete 
általában enyhébb volt a megszo-
kottnál s ez lehelövé tette a mező-
gazdasági munkák, az elmaradt 
szántás-vetés folytatását. 'A január 
hónap rendkívüli volt; az erre vo-
natkozó adatok összegyűjtése most 
van folyamatban. Az őszi vetések-
nek legnagyobb része általában 
nem erősödött meg s így gyengébb 
állapotban érte a vetést a tél. A ve-
tések elmaradását a tengeri késői 
beérésének kell tulajdonítani, 

A vetőmagszükséglet 
biztosítása 

«— A gazdák tavaszi vetőmag-
szükségletének részbeni fedezésére 
— folytatja a jelentés — a földmű-
velésügyi miniszter 100 mázsa zab 
és .100 mázsa árpa vetőmag kiuta-
lását engedélyezte. Ez a mennyiség 
r 20 katasztrális holdon aluli gaz-
dák között 26. illetve 24.30 pengős 
áron osztható ki kölesöriképpcn. Az 
engedélyezett mennyiség megközelí-
tőleg sem fedezi az árvízsBjtotta 
Ínséges gazdák vetőmagszükségle-
tét, — állapítja meg Pálfy polgár-
mester jelentése — s ezért a város 
hatósága felterjesztést intézett a 
földművelésügyi miniszterhez a 
még szükséges vetőmag kiutalásá-
nak engedélyezése érdekében. 

Az engedélyezett ínséges vető-
magból a gazdasági felügyelőség az 
alsóközpnnti, illetve alsótanyaí gaz-
dák között 150 mázsa zabot és 100 
mázsa árpát, a felsőtanyai gazdák 
között 200 mázsa zabot és 50 mázsa 
árpát, a Szeged belterületi gazdák 
között 80 mázsa zabot és 150 mázsa 
árpát osztott t i 

Az elmnlt 1041. évben a négy 
évesnél fiatalabb üszőborjúk levá-
gásának tilalmnzásáról szóló föld-
müvelésügyi miniszteri rendelet 
alapján a rendelet kiadása óta a 
hatóság 143 darab iiszöborjú levá-
gását kényszerült engedélyezni. 

Gazdasági tanfolyamok 
A mezőgazdasági ismeretek ter-

jesztése céljából az elmúlt időszak-
ban Szeged-Alsóközponton a Tóth 
Tános-féle iskolában háromhónapos 
téli gazdasági tanfolyamot nyitot-
tak meg s ennek vezetésére * föld-
művelésügyi miniszter Járai Gyula 
gazdasági sogedfolügyelőt küldötte 
ki. A tanfolyam hallgatóinak szá-
ma? 32. — A gazdasági felügyelőség 
az elmúlt időszakban népies előadá-
sokat tartott az állattenyésztési is-
meretek terjesztése céljából. 

A januári havazás 
Szegeden az 1942. évi január Ha-

vában a Mezőgazdasági Intézet le-
mérése szerint hó alakjában 48.6 
milliméter csapadék esett. A hő-
mérsékleti viszonyok a normálisnál 
jóval szokatlanabbak voltak. A 
gazdasági munkálatok a fa- és jéc-
kitermelés kivételével ebben a hó-
napban általában szüneteltek, sőt a 
nagy hó miatt még a trágvakihor-
dás is fennakadt. Az állatállomány 
kitelcltetése az abrak- és szálasta-
karmányfélékben. valamint az 
alomszalmában is mutatkozó nagy 
hiány miatt meglehetős nagy gond 
elé állítja gazdáinkat, a szükségle-
teknek más vidékről való beszer-
zése leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik. 

Mezőgazdasági gépek 
beszerzése 

A földművelésügyi miniszter ve-
tőgepek beszerzéséhez a gazdakörök-
nek a gép vételárának 50 százalé-
kát. legfeljebb azonban 300 pengőt, 
a magtisztítógépek beszerzéséhez 
pedig a gép vételárának 50 százalé-
kát, legfeljebb azonban 500 pengőt 
óhajt a gazdaköröknek segélykép-
pen leutalni az esetben, ha a 
gazdakörök kötelezik magukat arra, 
bogy az államsegéllyel beszerzett 

M o g j i o r ó s s j i 
Jaxx és A r t i s t a O!ympiásx 
1942 műre. 8-án délelőtt 11 órakor 

a Belvárosi Maxiban 
Közreműködnek Budapest legelső művészei és szólistái. Duban'slrió 
Garay Jonny, Evclvn Fróhlich Alexander Ireller, Montsre jazz-zc 
nekar, Hoch Bandi, stb. — Jegyek korlátolt számban még a 'l)clma-
gyarorszag kiadóhivatalában és a mozi pénztáránál kaphatók. — A 
II. l-i elmaradt tangóharmonika matiné jegyeit a mozi pénztára át-
cscreh a 8-iki hangversenyre. 

Lengyel Lóránd, Ervin, Stella és Edit mély fájdalommal je-
lenlik, hogy hőn szeretett édesapjuk, 

Lengyel Győző Géza 
volt cs. cs kir. udvari bútorgyáros, őfensége, József kir. főherceg 

kamarai szállítója 

március 3-ára virradó éjjel 80 éves korában váratlanul elhunyt. 

Gyászolják még testvérei: Le ngyel Lajos, Lengyel Manó, Lengyel 

Sándor, valamint sógornői, menyei, vői és a kiterjedt rokonság. 

Drága halottunkat folyó hó 5-én délután 3 órakor fogjuk 
a katolikus egyház szertartása szerint a Belvárosi temető halot-
tasházából örök nyugalomra helyezni. 

Az engesztelő szentmiseáldozat folyó hó 5-én délelőtt 10 
órakor lesz a fogadalmi templomban. 

Különvillamos indul fél 3 órakor a Dugonics-térről, 

Részvétlátogalások mellőzését kérjük. 

gépeket állandóan jókarban tartják 
és ha azok használatáért tagjaiktól 
csak a legkisebb használati díjat 
szedik s ezt is a gépek karbantar-
tására fordítják. A gépek haszná-
latát a gazdasági felügyelőség el-
lenőrzi. 

A mezőgazdasági munkabérek 
A kormány vonatkozó rendelete 

értelmében az 1941. évre érvényes 
legkisebb és legnagyobb gazdasági 
munkabérek az 1912. évben is irány-
adók. A munkabérmegállapító bi-
zottság tehát az 1942. évre az em-
lített rendelkezés értelmében legki-
sebb, vagy legnagyobb gazdasági 
munkabéreket tnegáillapító határo-
zatot nem hozhat. A mezőgazdasági 
munka ellátásának biztosításáról 

rendelet jelent meg s az ebben fog-
laltak szerint az, aki egészen, vagy 
túlnyomói-észben mint gazdasági 
munkavállaló tartja fenn magát 
amennyiben az 1942. évi mártSiOs 15. 
napjáig nem kötött gazdasági mun-
kavállalóként legalább olyan idő-
tartamú szerződést, mint az 1941. 
évben, — köteles a lakóhelye sze-
rint illetékes városi gazdasági 
munkaközvetítő hivatalnál március 
31-ig jelentkezni. A hivatal közölni 
fogja vele a nyilvántartott niunka-

| alkalmakat s amennyiben ezer 
munkaalkalmak közül sem vállalni 
munkát, a közigazgatási hatóság 
honvédelmi munka címén gazdasá-
gi munkálatok kötelező végzetére 
fogja kirendelni, — fejezi be jelen-
tését Pálfy polgármesteri. 

Ijabh hiiepÉsch a nvilaspArfbó! 
Budapest, március 3. A nyilas-

keresztes párt kebelében elkezdődött 
bomlási folyamat megállás nélkül, 
feltartóztathatatlanul megy tovább 
a maga útján. Szálasi, a „mindent 
megfontoló és mcggondtló, legfőbb 
és egyetlen vezérlő akarat" nem 
tudta elejét venni annak, hogy tud-
ta és beleegyezése nélkül meg ne 
jelenjék az „ellen-nyilas újságban", 
a Magyarságban Hubay extróuörö-
kös és expártfag leleplező nyilatko-
zata, amelyben a nyilaskeresztes 
párt belső életének olyan tanulsá-
gos jelenetei kerültek napvilágra, 
hogy nem csoda, ha jólinformált 
politikai körök már esak percekben 
mérik a nyilaspárt élettartamát. 

Magában a nyilspúvtba.i végbe-
ment változások a következő hely-
zetet teremtették: Hubay és követői 
pillanatnyilag nem tudják, kit kö-
vessenek, kinek ajánlják fel a hű-
ségüket. Azt a hűséget, amelyet 
egyébként Szálasi Ferenc kezébe 
tettek le Hubayék hangos eskü és 
karlendítő hókuszpókuszok közben 
annakidején. A Hubay-ellenes, de 
egyben Szálasi-ellenes csoport szin-
tén nem tudja, hogy merre lépjen. 
Imrédy Béla politikai üstje az. ahol 
a maguk Csípős paprikását szeret-
nék megfőzni. A HúHay-ellenes— 
Szálasi-ellenes—Pá^fy-ellenes, Ma-
róthy-Meizler-ellenes "csoport önma-
ga szeretne nyilaspártként élni to-
vább. Szálasi pedig kevésszámú hí-
vével annak szenteli most minden 
idejét, bogy megállapítsa: merre 
tűnt el a nyilaspárt, kit kell még 
kizárni, hogy végre megalakíthassa 
a nyilaskeresztes pártot1 

Hír szerint az összekuszált hely-
zetben némi tiszta képet kívánnak 
most alkotni a kizártak csoportjai 
s ebből a célból értekezletre gyűl-
nek össze. Napjában többször, mert 
megegyezésre nem tudnak jutni, hi-
szen csak abban közösek, hogy Szá-
lasi vezér kizárta őket a pártból. 
Hogy a fogalmak miué] jobban 

tisztázódjanak, ezért a pártnak két 
vezető tagja: Goszlonyi Sándor 
képviselő és Dücső János bejelen 
tették a nyilaskeresztes pártból va-
ló kilépésüket, — mint a Magyarság 
hírül adja. Hogy melyik nyilas 
csoporthoz Csatlakoznak, arról még 
nincs hír. Arra számítanak, hogy a 
nagyarányú kitaszító sok után mo>t 
nem kisebb arányú önkéntes kilépé-
sek következnek 

Holdanként 12 kiló réz*álíc 
Budapest, március 3. A szölKis-

gazdák részére kiszolgáltatható réz. 

gálicmennyiséget katasztrális hol-

danként 12 kilogramban állapítot-

ták meg. Minthogy ez a mennyiség 

a peronoszpóra elleni védekezéshez 

kedvező időjárás esetén lesz elegen-

dő, a földművelésügyi miniszter 

gondoskodott megfelelő mennyiségű 

rézmészpor gyártásáról. Rézmész-

port is csak utalvány alapján lehel 

kiszolgálni. A szöllősgazdák részé-

re kiszolgáltatható rézmészpor 

mennyiséget katasztrális holdan-

ként 4 kilogramban állapították 

meg. ÍMTD 

N f o d e n d r t n . S c h e l l n o r -
m á m W a s h , A s m t l a , Suifaro!, 
K t t i p o r , Arzola, Darsin, Her-

cynia-B., Vasgálic 

K á l i s ó , P é í í s ó 
és egyéb gazdasági és vegyicik-
kek, festékáruk már kaphatók min-

den mennyiségben 

HarőszilHj Géz§ 
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Előfizetőink bárt 

8 O f i l l é r é r t 
mindennap cserélhetnek könyvet al 
PfiT.il SUYAROliÜZAU kolcsónköarv. 
tórában. 


