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Módosítások a mezőgazda-
sági torvényjavaslaton 
Budapest, julius 13, A képviselőház 

földművelésügyi, közgazdasági, közle-
kedésügyi és pénzügyi együttes bizott-
sága hétfőn délelőtt tárgyalta részle-
teiben a mezőgazdaság fejlesztéséről 
szóló törvényjavaslatot. A bizottság 
ülésén Bárczay Ferenc elnökölt és az 
előadó vitéz Fricke Valér volt. A tár-
gyalás során felszólalt Máriássy Mi-
hály. Váczy József, Nagy Ferenc, Gesz-
tei Nagy László, gróf Teleki Béla, 
báró Braunecker Antal, Miskolczv 
Trtván, Patakv László, Demkó Mi-
hály, vitéz Várady József, Baki Péter, 
Németh Andor és Ráduly Lajos. 

A bizottság a földmüvelésügvi mi-
niszter álláspontjával összhangban a 
javaslatokon tóbb módosítást tett. 
amelyek közül a lecfontosahbak a kö-
vetkezők: 

A mezőgazdasági szakoktatással 
kapcsolatban a bizottság a gazdasági 
akadémiák főiskolává való átszerve-
znének kérdésében a javaslat szövegét 
akként módosította, hogy a gazdasági 
akadémiákat fokozatosan kell átszer-
vezni főiskolákká. A mezőgazdasági 
fejlesztés irányait részletesen felsoro-
ló 14. szakasz eredeti szövegéből a 
szöllészet és borászat, gyümölcsterme-
lés és zöldségtermesztés hiánvzott és 
ezért a bizottság gondoskodott azok 
felvételéről. A gazdáknak adott ked-
vezmények visszafizetéséről szóió 20 
szakaszban a bizottság uj mondatot-
vett fel, amelynek értelmében részlet-
fizetést lehet engedélyezni a kedvez-
mények készpénzértékének vagy a köl-
csönnek visszafizetésére, ha az egyösz-
szegben történő visszafizetés a kedvez-
ményben részesített személy anyagi 
romlását idézné elő. A tagosításról 
szóló 26. szakaszba a bizottság felvet-
te azt a kiegészítést, hogy a tagosí-
tás i eljátást hivatalból rendelik el, 
akkor az eljárás megindítása előtt 
meghallgatandó a vármegyei (városi, 
Mezőgazdasági bizottság. Ez azért 
mutatkozott szükségesnek, mert az el-
járás megindítása előtt a gazdatársa-
dalom vármegyei hivatalos szervezete 
állást foglalhat és a helyi és talajvi-
szonyok közelebbi ismeretében vele-
uicnyt nyilváníthat. A kényszeriei ine-
Icsről szóló 29. szakaszban a bizott-
ság azt a módosítást lette inagaévá, 
hogy az erre vonatkozo rendelkezesek 
végrehajtásánál a mezőgazdasági ér-
dekképviseletek közreműködését igény-
be kell venni. A 35. szakaszban a bi-
zottság akként módositotta a szöveget, 
hogy a termelés fejlesztését a mező-
gazdasági feladatok megoldását első 
sorban a mezőgazdaság érdekképvise-
leti szervezeteire kell bizni. A 36. sza-
kaszban tett bizottsági módosítás ki-
mondja, hogy a gazdasági előljáró mű-
ködése nem terjed ki mások gazdálko-
dásába való beavatkozásra. 

A bizottságban báró Bámffy Dániel 
földmüvelésügyi miniszter adott rész-
letes választ az egyes felszólalóknak 
és kifejtette a földmüvelésügyi minisz-
térium álláspontját A miniszter vá-
lasza után a bizottság elfogadta a me-
zőgazdaság fejlesztéséről szóló tör-
vényjavaslatot részleteiben és annak 
tárgyalására a maga részéről kimond-
ta a sürgősséget. (MTI) 

Török juhbőrt kap 
Magyarország 

Bern, julius 13. Mint a svájci ci-
pész- és bőripari szoklap jelenti, a Tö-
rökországgal legutóbb folytatott tár-
gyalások torán sikerült Magyaror-
szágnak, egymillió pengő értékű juhbőr 
behozatalát biztosítani. (MTI) 
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Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban éa ac 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével .könyvtáraiul 
gálát. 

A Várost Múzeum ecéas évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ut-
ca 1, Selmeezi Béla Somogyi-telep 
489,Nagy Gy. örök. k. Hangay Leven-
te ér. Boldogasszony-sugárut 31, Za-
kar S. örök. k. Máthé Mihálv Valéria 
tér 1. sz. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi 
S z ü t s M a r a h á z a s s á g a , Korzó 
Blozi: S z ü n e t , Széchenyi Mozi: 
F é r j e t k e r e s e k . 
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— Szeged gazdasági főfelügyelősége 
Budapesten. A Budapesti Értesitő je-
lenti: A földművelésügyi miniszter a 
kerületi gazdasági főfelügyelőségek 
területi beosztását és székhelyét azon-
nali hatállyal megállapitotta. A duna-
tiszaközi kerület székhelye Budapest, 
ide tartozik Bács-Bodrog, Csanád-
Arad-Torontál, Csongrád, Pest várme-
gye, Hódmezővásárhely, Kecskemét, 
Szeged város. A kerület területe meg-
egyezik a Duna-Tiszaközi Mezőgazda-
sági Kamara területéveL 

— Temetés. B o r b á s László ny. 
miniszteri osztálytanácsost, a szegedi 
folyammérnökség volt műszaki taná-
csosát, hétfőn délután helyezték a bel-
városi temetőben örök pihenőre. A jó-
barátok és tisztelők nagy száma állta 
körül a szakmájában s ismerősei kö-
rében egyaránt becsült és szeretett 
Borbás Lászlót. 

— A szegedvidéki orvosok értekez-

lete Szabadkán. J o h a n Béla belügyi 

államtitkár, aki délvidéki körúton van, 

néhány órát Szabadkán is töltött. Ez-

zel egyidöben Szabadkán a szegedvidé-

ki orvosok értekezletet tartottak, me-

lyen Délvidékről is igen sok orvos 

vett részt. 

— Csomagszállítás. Illetékes hely-
ről értesitik a nagyközönséget, hogy a 
2-vel kezdődő tábori postaszámokra 
csomagok és árumintaküldemények 
szállítása további intézkedésig szüne-
tel. A csomagszállítás újból való meg-
indításáról a nagyközönség sajtó utján 
nyer tájékoztatást. 

— Halálozás. Dr. K a m a r á s La-
jos rendőrtanácsost, a szegedi kapi-
tányság bünügyi osztályának vezetőjét 
nagy gyász érte: édesanyja, özvegy 
K i s s Lajosné vasárnap 83 esztendős 
korában elhunyt. Temetése kedden dél-
után lesz a belvárosi temetőben. 

A Fonciere Általános Biztosító 
Intézet a vitéz gróf Takách-Tolvav 
József elnöklete alatt most megtar-
tott 77. évi közgyűlésén elfogadta a 
mérleget és évi jelentést, amely sze-
rint a díjbevételek 20.4 millió pengő-
re emelkedtek, a díjtartalékok és biz-
tonsági alapok együttes főösszegepe-
dig elérte a 48 millió pengőt. 

— A TISZA "VÍZÁLLÁSA. A Sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

jnlins 13-án reggel 7 órakor 27 cm. 

hőmérséklete 24 fok, a levegő hő-

mérséklete 18 fok Celzins volt. 

— Szombathely a zsiradag felét ét-
olajban kapja. Szombathelyről jelentik: 
Szombathely közélelmezési hivatala 
most adta ki rendelkezését, hogy a hét 
nyári hónapban a közönség készüljön 
fel az étolaj használatára. A törvénye-
sen megállapított zsirfejadag felét 
zsírban, felét pedig olajban szolgáltat-
ják kL 

A szociális felügyelőség 
építési szakértője Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Az árvízkárosultak megsegíté-
sére megindult országos akcióval 
kapcsolatban, amelyet tudvalevőleg 
a szociális felügyelőség bonyolít 
le, Szegedre érkezett dr. Goszton 
Gynla mérnök, a felügyelőség 
tisztviselője, hogy az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap szegedi 
kerületében pontosan megvizsgál-
ja, milyen károkat okozott az árviz, 
az árvízkárosultak milyen megse-
gítésre szorulnak é« hogy a megse-
gítés lehető leggyorsabb megvaló-
sítása tekintetében milyen intézke-
désekre van szükség. Dr. Gosztonyi 
Gyula mérnök néhány nappal ez-
előtt már megkezdte működését a 
Közjóléti Szövetkezetben, hétfőn 
pedig megjelent a városháza ta-
nácstermében tartott értekezleten s 
tájékoztatta a város hatóságát kül-
detéséről és eddigi megállapításai-
ról. A legelső teendő — mint dr. 
Gosztonyi Gyula velünk közölte — 
az, hogy a fuvarozási munkabérek 
revizió alá vételének mielőbbi ki-
eszközlésével megkezdhessék a tégla-
és épitőanyagszállitásokat az ár-
vízkárosultak részére, mert az épít-
kezéseket Csak akkor lehet siker 
reményével megkezdeni, ha azokra 
még a száraz nyári hónapokban 
sor kerüL 

— A tábla Ítélete az imrédy—Halász-
sajtóper üen. Szombaton ünücteit a bu-
dapesti tábla vitéz Ottrubay Dezsö-
tanácsa ítéletet az ismeretes ínnedy — 
Halász-féle sajtóperben. Eszeiiut a 
tábia az elsőbirosag Íteletét a váu tár-
gyává tett bűncselekmény minősítésé-
re vonatkozó rendelkező részében a 
kiszabott büntetésre is kiható tiatáiy-
lyal megsemmisítette és dr. ifaia.-z 
Sándor cselekményét kétrendbeli saj-
tórágalmazásnak minősítette. Ezért a 
lábla az enyhítő szakasz aika niaza-
sával 300 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
amelyet nemfizt-»és esetéu 20 pengőn-
kint egynapi fogházra kell átváltoztat-
ni. Kötelezte a tábla nélete a vádlot-
tat, hogy ügyvédi költség cimén továb-
bi 60 pengőt fizessen a magánvádió 
ügyvédjének. Egyebekben a törvény-
szép Ítéletét helybenhagyta. Dr. Halász 
Sándor a bűnösség kimondása miatt 
panasszal élt a Kúriához. 

— Letartóztatták, mert szénát drá-
gított, Radin Lyuba deszki kisbirto-
kos a mult hónapban eladasra kináli 
Juhász András deszki lakosnak száz 
mázsa gyepszénát 22 pengőért. Meg is 
állapodtak, még pedig ugy, hogy Ju-
hász a szénát juliusban szállítja el és 
az árát akkor fizeti ki. Közben Junász 
megtudta, hogy a széna árát a hatósá-
gok mázsánkint 9 pengő 50 fillérben 
maximállák. Julius 12-én Juhász je-
lentkezett a szénáért és fel akarta rak-
ni a kocsijára, Radin azonban csak 
ugy engedte elszállítani a takarmányt, 
ha Juhász legalább 1500 pengő előle-
get ad. Erre Juhász nem volt hajlan-
dó, mert szerinte a 100 mázsa széna 
teljes vételára még ezer pengőt sem 
tesz ki. A vitának a csendörök vetet-
tek véget, akik megállapították, hogy 
Radin a megengedett ár háromszoro-
sáért akarta a szénáját értékesíteni 
Árdrágító vétség elkövetése cimén Ra-
dint azonnal őrizetbe vették és bekí-
sérték a szegedi ügyészségre, ahol le-
tartóztatták. 

— Fajgyalázás miatt letartóztatták. 
A rendörségen fajgyalázás vétsége 
miatt őrizetbe vették Wéber Károly 2S 
éves állásnélküli kereskedelmi ügynö-
köt, akiről bebizonyosodott hogy egy 
18 éves keresztény leánnyal szerelmi 
viszonvt folvtatott. Beismerő valló 
mása után átkísérték az iiavészségre. 

Kvaternik Pozsonyban 
Pozsony, julius 13. Kvaternik tá-

bornagy, honvédelmi miniszter Csatiéi 
tábornoknak, a szlovák honvédelmi 
miniszternek a meghívására többna-
pos látogatásra Pozsonyba érkezett. 
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Kézikönyv az Angliában 

állomásozó 

amerikai katonáknak 
Stockholm, julius 13. A Stefani-iro-

da jelenti: Az Angliában állomásozó 

északamerikai katonák és a brit la-

kosság között olyan sürün ismétlőd-

nek meg a különféle súrlódások és in-

cidensek, hogy az amerikai hadügyn* 

niszter elhatározta, hogy a Nagyőri-1 

tanniában állomásozó katonák számá-1 

ra kis kézikönyvet készítenek. A kézi-

könyv egyebek között arra figyelmez-

teti az északamerikai katonákat, hogf 

ne tanúsítsanak lenéző magatartást * 

brit hatósággal szemben, kerüljék ** 

ország szokásainak kigunyolását é* 

még egy sereg hasonló tanácsot ad 

kik. (MTI) 
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Hóhoz egy hónapra 
nyílik meg 

a Budapesti Nemzetközi Yásáf 

Pontosan mához egy hónapra 
augusztus 14-én nyilik meg az ezút-
tal kivételesen Szent István-hetébe", 
rendezett Budapesti Nemzelközi Vá-
sár. 

Szombaton és vasárnapon indítják 
el a Vásár irodából a nagy csomagi 
tömeget: megindult a vásárigazolvá-j 
nyok szétküldése. A vásár vidéki kép-
viseletei már az első hirek vétel® 
után megindították országszerte avá-j 
sárigazolványok elővételben való áru-| 
sitását, amire azért volt szükségi| 
mert ez évben a MÁV vásári személy-
forgalmának tehermentesítésére csak 
korlátozott számban bocsátottak kl 
50 százalékos menetdijkcdvezményi"8 

és a vásár díjtalan meglátogatására 
jogositó vásárigazolványt. A vásárt 
igazolványok árusítása tehát megrí" 
dult, de csak azok tudják beszerezn'i 
akik legkésőbb julius 31-ig megvásá-
rolják az igazolványt a vásár vals' 
melyik vidéki képviseleténél. 

— 0 ( ) 0 — < 

— A tiszai fürdés áldozata. Ság" 
Rozália 20 éves csengelekapitanyságW 
665. szám alatt; lakos vasárnap * 
Dongérbcn fürdés közben szivgörcsök 
kapott és elmerüli. Mire kifogták, mát 
halott volt. 

Háromheti elzárásra Ítélték a tok 
vaj napszámost G ó g Sándor s z e g e d 1 

napszámost lopással vádolta n állított® 
az ügyészség Félegyházy Pál egye®' 
biró elé. A tárgyaláson bizonyítás1 

nyert, hogy Gőg ezév áprilisába® 
l'ilcsnik Gyuláné szegedi lakostól c;' 
tulajdonított egy ékszerkazettát, ló" 
pengőt érő aranykarkötő é s . a r a i j j ' 

karóra volt. A bíróság enyhítő körű'* 
menynek vette a vádlott töredeinrí* 
beismerését és azt, hogy eddig net® 
volt büntetve és lopás vétségéért 2 l 

napi fogházra Ítélte. Az ügyész és * 
vádlott az Ítéletben megnyugodott. 

— Nemzetközi vásárigazolvány0* 
az IBUSz-nál. Az idén augusztus l1* 
24 közt megtartandó Nemzetközi Nfj - . — _ . , 

sár kedvezményes . utazásra jogos)' 
igazolványai csak igen korlátolt meri'' 
nyiségben kerülnek eladásra. Az 
zolvánvokat már julius 15—30. ^ 
zött eiővélelben árusítják az IBÉ 
irodák és bizományosok. Aki az 
zolvánvt nem vásárolja meg élővé 
hen, könnyen kiteszi magát a n , ' i 
hogy a nagv érdeklődés miatt késP1^ 
nem juthat hozzá. 


