
A földművelésügyi igazgatás 
egyszerűsítése 

k r * n d * f * t lényegesen kibővíti az alsóbb hatóságok, a 
p o l g á r m e s t e r , a gazdasági albizottság, a mezőgazdasági 

kamarák és a felügyelőségek hatáskörét 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A hivatalos lap közli a kor-
mány rendeletét a földművelésügyi 
igazgatás egyszerűsítéséről és szak-
szerűségének előmozdításáról. A ren-
delet lényeges ujitása az, hogy a 
földmüvelésügyi miniszter hatáskö-
rébe utalt ügyek egyrészét az al-
sóbb hatóságok és szakhivatalok, 
egyes esetekben pedig a mezőgaz-
dasági kamarák hatáskörébe utalja, 
a hatóságokat és gazdasági albi-
zottságokat pedig tehermentesíti az-
által, hogy a kizárólagosan szakkér-
dések intézésével szakhivatalokat 
biz meg. 

A rendelet szerint a jövőben egy 
tőrvényhatóság, vagy még ennél is 
nagyobb területre szóló mezőgazda-
sági kiállítás és árumintavásár en-
gedélyezési joga az országos me-
zőgazdasági kamara, kisebb kiállí-
tások megrendezésének engedélye-
zése pedig az illetékes mezőgazda-
sági kamara hatáskörébe megy át. 

Kiterjeszti a rendelet a kertésze-
ti, szőliészeti és borászati felügye-
lőség határkörét is, amennyiben a 
jövőben ide tartozik a gyümölcsfa-
iskolák létesítésének és üzemben-
tartásának, tíznél több diófa kivá-
gásának és a diófák szállításának 
ügye, valamint az u j szöllők tele-
pitésének, a kereskedelmi szőlő-
vessző és oltványtelepek létesítésé-
nek engedélyezése. 

Ugyancsak kiszélesíti a rendelet 
az erdőigazgatóságok és gazdasági 
albizottságok hatáskörét is. Az er-
dőigazgatóságok hatáskörébe kerül 
az erdőtőrvény hatálya alá tartozó 
területek megállapítása, az erdőgaz-
dasági müvelés alól való végleges 
kivonás engedélyezése, a sarjerdők-
re vonatkozó üzemtorvek és üzem-
vizsgálatok jóváhagyása, valamint 
az 500 katasztrális holdat meg nem 
haladó szálerdők üzemterveinek és 
a 3000 katasztrális holdat meg nem 
haladó szálerdők üzemvizsgálatá-
nak a jóváhagyása, a 20 holdon 
aluli erdők tulajdonátruházásával 
kapcsolatos természetbeni megosz-
lásának engedélyezése, az üzemterv 
készítésére határidő megállapítása, 
i 20 holdon aluli erdőkre üzemterv 
megkövetelésének mellőzése, szak-
tanácsadói megbízatás és a közös 
alkalmazottakkal kötött szerződés 
iudomásulvétele, az erdőgazdasági 
zemélyzet legkisebb létszámának 

megállapítása, az erdőtelepítési és 
gazdasági fásítási tervek jóváha-
gyása. 

A gazdasági albizottság hatáskö-
rébe megy át az erdőbirtokossági 
ársulati közgyűlés határozatainak 

légelők részbeni elidegenítésének, 

vagy rendeltetése megváltoztatásá-

nak jóváhagyása, ha a közlegelő 100 

holdnál nem nagyobb és az elide-

genítésre kerülő ingatlanrészlet a 

10 holdat nem haladja meg. 

A rendelet szerint lényegesen ki-

szélesedik a polgármester hatáskö-

re is. A törvényhatóság első tiszt-

viselőjének hatáskörébe megy át a 

vizsgáló állatorvos kirendelése az ál-

lstkirakodáshoz. A jövőben a vá-

rosi állatorvos intézkedik a legelő 

fertőzöttségének megállapítása, il-

letve sercegő üszők elleni védőoltás 

elrendelése sertéspestis elleni védő-

oltás engedélyezése, ebzárlat meg-

szegése miatt befogott állat megfi-

gyelés alá helyezése, száj és köröm-

fájás esetén hasitottkörmü állatok 

mesterséges fertőzésnek elrendelése 
ügyében. A törvényhatóság első 
tisztviselőjének hatáskörébe megy 
át a közérdekből fennartandó tár-
sulati védmüvek jókarbantartására 
szükséges öszegek kivetésének el-
rendelése. A rendelet szerint a gaz-
dasági munkaadók és munkavál-
lalók között felmerülő s a közigaz-
gatási hatóságok hatáskörébe tarto-
zó vitás ügyekben, ha a követelés 
500 pengőt nem halad meg. a tör-
vényhatóság első tisztviselője vég-
legesen határoz. 

Abban az ügyekben, amelyekben 

a miniszter hatásköre alsóbb hiva-

talokra száll át, a földmüvelésügyi 

miniszterhez van jogorvoslati ké-

relemnek helye. 

A szakszerűség biztosítására ki-

mondja a rendelet, hogy a gazda-

sági albizottságok tagjai közé "az 

egyes szakhivatalok vezetői is beke-

rülnek. A rendeletet a földműve-

lésügyi miniszter külön rendelettel 

lépteti életbe. 

és smaragd ékszereket 

nagyon magas árért vásárolunk 
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A le*ré?ibb szegedi ékszerész. 

A kísérlett próbacséplés 
eredménye Szegeden: 

buzas 21.31 
árpa : 26.33 

zabt 23.68 mázsa 
Miniseteri rendeletre nagy területen termelik Szeged 

környékén a napraforgót 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi határban nagyob-

bára már mindenütt befejezték az 

aratást és megindultak az előkészü-

letek a cséplésre. A Mezőgazdasági 

Kisérletügyi Intézet szegedi kisér-

letügyi telepein már befejezték a 

cséplést és a terméseredmény a 

kalászosok mindegyik fajtájában 

még a legszebb reményeket is fe-

lülmulta. 

Két kisérletügyi telepe van a 
szegedi mezőgazdasági kisérletügyi 
intézetnek, az egyik az ujszegedi.a 
másik pedig a Kecskéstelepnél, a 
szabadkai ut mentén terül el. Mind-
két helyen folyt a kalászosok kí-
sérleti termelése, még pedig kiter-
jedt területeken. Annak ellenére, 
hogy az ujszegedi kísérleti telep 
sokat szenvedett a közelmúltban a 
vízkártól és ezt még most sem he-
verte ki, sokkal jobb volt a ter-
mésátlag ezen a telepen, mint a 
szabadkai utin. 

Az igazgatóság információja sze-
rint egyes terményekből az ujsze-
gedi kísérleti telepen a következő 
volt most a cséplés eredménye: 
őszi buza átlagos termése egy kat. 
holdon 17.68 mázsa, tavaszi buza 
20.24, őszi árpa 26.33, tavaszi árpa 
15.81, őszi zab 23.68, tavaszi zab 
20.14 mázsa. 

A szabadkai uti kísérleti telepen 

jóváhagyása, valamint a legeltetési őszi buza 21.31, tavaszi árpa 15.45, 
társulati közgyűlési határozatok jó 
ráhagyása. Ugyancsak a gazdasági 
albizottság hatáskörébe megy át a 
társulati választmány határozatai 
ellen előterjesztett panaszokról való 
végleges döntés s végül a gazdasági 
albizottság határoz a társulati ta-
gokra kivetett járulékok jogossága, 
Összege, vagy a kivetési jog elévü-
lése miatt előterjesztett panaszok 
ügyében. 

A törvényhatósági kisgyűlés ha-
táskörébe megy át a községi köz-

őszi zab 21.97 mázsa. 

Ezen a kísérleti telepen tavaszi 

búzát és őszi árpát nem termeltek, 

a tavaszi zabot pedig itt még nem 

csépelték el, de előrelátható, hogy 

meghaladja a holdankénti 20 má-

zsás átlagot is. 

Mindkét kísérleti telepen átszá-
mításokkal állapították meg az 
egyes kalászosokban mutatkozó ter-
méseredményt. Az u jszegedi tele-
pen például 9 és félholdon termel-
tek őszi búzát és ekkora területről 
számították át egy katasztrális 
holdra az átlagos termést, mely 
17.68 mázsa. Az őszi búzával beve-
tett területen volt azonban olyan 
hold is, mely 20 mázsán felüli ter-
mést hozott, dc viszont egyes he-
lyeken csupán 17 mázsán alóli át-
lagot értek el. Ugyanígy a többi 
kalászosnál is az átlagos termés-
eredményt tünteti fel a cséplési 
eredmény. 

Szeged környéken 

különösen szépek a terméskilátá-
sok és sokkal jobb lesz gabonafé-
lékben a termés, mint tavaly. Az 
elmúlt hetek időjárása általában 
kedvező volt a gabona beérése 
szempqntjából, a szemek mindenül! 
szépen kifejlettek. Ellenben a szal-
ma kevés lesz, ugy az árpa, mint a 
buza szalmája alacsony, ami a ta-
karmánvizást majd megnehezíti. A 
kapásos növényzet esőt kivánna' 
különösen a tengeri, amely általá-

ban itt a környéken gyenge ter-
mésre mutat 

Szeged vidékén nagy területeken 
termelik már az idén a naprafor-
gót, mely szintén kiadós termés! 
ígér. A napraforgó termesztését a 
földmüvelésügyi miniszter rendele-
te kötelezően irja elő és mindazok a 
gazdák, akik legalább 15 katasztrá-
lis szántóterület felett rendelkez-
nek, ennek a földterületnek 7 szá-
zalékát kötelesek napraforgóval be-
ültetni. A rendelet eredményekép-
pen a szegedi határban igen kiadós 
napraforgó termésre számítanak. 

Betörőt kerestek, 
tolvajt fogtak 

(A Délniagyarorezág munkatársától) 
A Belvárosi Mozi igazgatosaga pa-
naszt tett a rendőrségen, inert julius 
25-én éjjel 1 és 2 óra között ismeret-
len tettes behatolt a mozi előcsarno-
kába és feltörte a pénztárt. A pénz-
tárban 10Ő pengő készpénz és egy iái' 
karóra volt, amit a pénztárosnő ha-
gyott ott. Az Ügyben rögtön megindult 
a nyomozás, detektívek mentek a 
helyszínre és megkezdték a személy-
zet kihallgatását. A pénztárosnő elő-
adta, hogy a délután folyamán meg-
kérte egy ismeretlen egyén, hogy » 
nála tevő bőröndöt őrizze meg addi& 
amíg az előadást végignézi A pénztá-
rosnő a bőröndöt meg is őrizte, át i* 
adta az ismeretlen férfinak-

Igy terelődött « gyanú a férfira. 
Az ismeretlent elő is állították Fa-
r a g ó Pál 23. éves dorozsmai napszá-
mos személyében. Kihallgatása sorát: 
kiderült, hogy ő ugyan a pénstárt 
nem törte fel, de a bőröndöt, a benn*, 
tevő holmival, amit átadott a pénztA 
rosnönek megőrzés végett, a Bertalan-
emlékműnél levő füzesben lopta. A bő-
rönd — vallotta tovább Faragó Pál 
— valószínűleg egy szőke nőé és egy 
barna férfié lehetett, mert azok vol-
tak a közelben és a bokrok köaöt' 

i napkuráztak. A bőröndben egy pár na-
gyon jó állapotban levő férficipő, egy 
pár uj zokni és zoknilartó volt, a cipő 
orrában pedig egy »Helvetia« gyárt-
mányú karóra. Volt a bőröndben ezen-
kívül egy használt bőr pénztárca 5 
pengő aprópénzzel és 3 dinár. 

Bevallotta Faragó azt is, hogv ju-
lius 23-án a Tisza-pályaudvar har-
madosztályú váróterméből is ellopott 
egy barna vulkán-koffert, amelyben 
negyedkiló szalonna, másfél kiló ke-
nyér és egy rud mákoskalács volt. A? 
élelmiszert nyomban megette, a kof-
fert pedig ismeretlen egyénnek elad-
ta 5 pengőért. 

A rendőrség kéri a károsultakat-
jelentkezzenek a kapitányságon, hogv 
átvehessék a meglevő holmikat. A 
Belvárosi Mozi éjszaka] tolvaja ellen 
pedig folytatják a nyomozást. 

Mindennemű kenyérgabona őrlését vállalom 
a Tisza Malomban és a legfigyelmesebb kiszol-

gálást fogom minden gazdával szemben teljesíteni 
Tisztelettel: 

3 E N E I F E R E NC 
a l iuu Malom bérlöja 

Szeaed. Vám-tér 6. 

NAGY ANTAL 
ny. kir. ítélőtáblai tanácselnök, 
a tiszántúli református Egy-
házkerület és Egyházmegye 
tanácsbirája, a szegedi refor-
mátus Egyház presbitere e 
hó 27-én meghalt. Temetése 
28-án 19 órakor lesz a háznál, 
Madách-u. 19 s 29-én d. e. Hód-
mezővásárhetlyen a Kincsed-
temetőben lévő családi sír-
boltban lese örök nyugatomra 
belyazva 


