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mára nehéz kérdés, ne remortx, hogy
"• ielégitőeo megoldhatják.
Az állami utak állapotáról G ö l l ,it r Károly műszaki tanácsos számolt
be, majd a gazdasági felügyelőség jeentését olvasta fel
Hafdekker
Andor gazdasági felügyelő. A jelentésből kitűnik, hogy a tengeritermés.
amely idő előtt beérett, gyengének
mondható, a termett tengeriszár pedig oly kevés, hogy a nagy takarmányhiány enyhítéséhez alig járul
hozzá. A burgonya a szárazságot
ugvancsak megsínylette s esak a korái ültetésü burgonyák szolgáltatlak
gvenge közepes termést. A takarmányrépa hasonlóképpen igen gyenge termést adott s a termett mennyiség a
taknrrnányhíányt egyáltalában
nem
csökkenti,
A szegedi zárt paprikakörzetben —
tehát Horgost, Martonost és Magyarkani/.sát is beleszámítva — holdnnkint legfeljebb 75 szegedi füzérre lehet
becsülni a termést. A füzérek nyers
súlyát a szárazság miatt legfeljebb 20
kilogramra lehet tenni. Viszont a füzérek szárazanyaga nagyobb, mint
más esztendőkben s igy füzérenklnt 2
és fél kilogram őrleményre lehet számítani. A paprikatermelőb díjnyertes
füzéreit a földművelésügyi minisztérium felvásárolja.
Az őszi szántási és vetési munkálatok elvégzésére a rendkívül száraz
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sáöjárás M ű volt kedvező, ennek ellenére rendkívül nagy szorgalommal
folyik a vetési munka. A vetőmagok
leszállítása megtörtént és legnagyobbrészt kiosztást is uyert. A város polgármestere felhívta a gazdákat a többtermelés fokozására. Figyelmeztette
ezenkívül a város polgármestere a
gazdaközönséget, hogy a nagy takar*
raányhiány miatt jói teszi, ha szarvasmarhaállományának egy részét, amely,
nek kiteteltetése nincs biztositva, a
jószágok leromlása előtt értékesiti. A
város hatósága ezenkivül az ipari növények jövő évi kötelező termesztésé*
re már most figyelmeztette a gazdákat. A juhtenyésztés fejlesztésére 7tf
bárányt 55 pengős áron 10 gazda közöli szétosztottak.
A szüreti munkálatok szeptember
végével megindultak, a terméseredmény azonban nem biztató g a minőség
is a várakozáson alul marad.
Gazdasági cselédekben továbbra ir
hiány van, napszámosmuiikás azonban
elég jelentkezik. A fizetett napszámba
rek élelmezés nélkül 7—10 pengő k ö
sött ingadoznak.
Az állategészségügyi viszonyokra,'
tájékoztatták még a bizottságot. A j «
lentés szerint a lakosságnak szeptember hónap folyamán 447 szarvasmarha, 239 borjú, 3 juh és 182 sertés húsát
mérték kiAz ülés 6 órakor ért véget.

IGY KEZDŐDÖTT...
* PLÍMÍ

MeqcrakuJ a iüggatian szlovák aJlam
J9JJ március 10-cn robbant ki az zásra számítani kell. Durcsánszky eluj világ-zeuzuetó. iiacba cseh köztár- 'mozdított
szlovák
belügyminiszter
sasági elnök váratlanul elmozdította Bécsbe menekült és olt beszédet tarTiso szlovák miniszterelnököt, vala- lott, amelyben parancsot adott ki,
mint íóhb szlovák minisztert. Cseh- hogy a IIIinka-gárda szállja meg a
ország miniszterelnöke ekkor Beran szlovák határokat.
uginiius volt helyettese Üidor színKülföldi lapok szerint az önálló
vak politikus. Az események megöli szlovák államot pár nap alatt kikiáltaz a ooi. hogy a cseh kormány ves/e- ják A News Cronicle tudni véli, hogy
lye-ovti tartotta az egyre erősbödő a német csapatok bevonultak Szlovásítt-vas törekvéseket és ezzel a cseh kiába. A Jour cimü párisi lap azt íráljain egységet, amely egyébkéut ek- ja. hogy- az önálló Szlovákia megvalókor niúr úgysem létezett, hiszen Cseh- sítása Németország kedvenc terve.
szlovákia bárom szövetségi országból Hitler még nem ismerte el a cseb baállott, amelynek csak formailag voit tárokat és nem is fogja elismerni adPrága a központja. Tuka szlovák po- dig, amíg a cseh hadsereget le nem
litikust, a tót önállóság legrégibb szerelik, a külpolitikát nem semlegeJ
harcosát, letartóztatták. A csehek l o sítik, a csehszlovák aranykészlet egy*
zsonyban ostromállapotot hirdettek éss részét ái ,,*,.„
.........r-.,....,
nem adják Németországnak,
:J:.•
i . i életbe
I t . t k . nem
—
l l n l ű t í l . és
a német gárdát, valamint a tótHlin-j' a zsidótörvényt
léptetik
In n 1 évi hórtnnl-UMfi'té* e* 4HJU pen ka-gárdát leszerelték.
Szlovákiában , a nemzeti kisebbségeknek minden j«*
gő pénzbüntetés voit u marasztaló íté- mindenütt tüntetések voltak.
|got meg nem adnak.
let.
A cseb kormány kiáltványt bocsáj-1
Március 14-én, kedden uj szenzácié
Dr. S z t o j k a Miklós pénzügy igaz- lett ki, amely többek között ezeket jhirc repült szét a világba. Pozsony
gató olvasta fei ezután a pénzügyi je- mondja.
mnndtaban összeült a szlovák parlament, ki"
lentést, amelyből kiderült, hogy
az
_ A köztársaság elnöke élt alkot- mondta az elszakadást Csehországtól
idén 744 ezer pengővel több állami adó mányos jogával és eltávolította a és kikiáltotta az önálló független Szlo*
(olyt be, mint a mull év hasonló idő- szlovák kormány éléről azokat, akik vákiát. A parlament szavazás utján
szakában.
nem voltak képesek Hlinka szelleme kormányt választott Tiso el növésével,
ben dolgozni Szlovákiáért. Az elnök
A csehek és
zsidók menekülése
megmentette ezzel az intézkedéssel né- megkezdődött. Londoni jelentés szerint
Az • ' l e o b z o t t s z a h a r i n
pünket a testvérharctól. Akik ma Szlo- a cseh kormány Németországtól 24
felszabadítása
vákia elszukitására törekszenek Cseh- órás utimátumot kapott, hogy ismerDr. S z é c h e n y i István kormáuy- országtól, azok nemzetárulók és szem- je el a független cseh államot, kötőn*
bizlos a pénzügyigazgatóságon fekvő el- behelyezkednek a nagyhatalmak aka- ben Németország készen áll a beavat*
kobozott szaharin felszabaditusa tár- ratával. Téves az a hír, mintha Né- kozásra.
gyában intézett kérést a pén/ügyigaz- metország akarná elszakitni SzlováLengyel kormánykörökben kijeién*
gatóhoz. A gyógyszertárakban ugyanis kiát Csehországtól.
tették, hogy a szlovák népnek joga
kevés a szaharin, még receptre is alig
Az események azonban rövidesen van áz állami önállóságra. Viszont
kapható. Miskolcon viszont legutóbb megmutatták, hogy Tiso kétségkívül most niár Kárpátalja önálló országnem kevesebb, mint 96 kilót loplak el előzőleg informálódott Berlinben, mi- ként meg nem állhat és ezért küszöa pénzügyigazgatóságról...
előtt akieóját megindította. Angol la- bön van a lengyel—magyar batár kiS z t o j k a pénzügy igazgató szerint pok szerint a londoni külügyi hivatal alakulása. Tiso Berlinbe utazott a po*
Szegeden, amióta nem határváros, nin- tudott róla, hogy mi készül és várta, zsonyl országgyűlést megelőzőleg és
csen annyi szaharin lefoglalására al- hogy a németek valamely akciót rob- kihallgatáson volt Hitlernél. Londoni
Italom. Megígérte, hogy illetékes he- bantanak ki a cseh államban. Angol lapok szerint a bécsi döntésnek, amely
lyen interveniál a szaharin felszaba- lapok közlik, hogy Tiso levélben Hit- leválasztotta a Felvidék egyrészét •
lerhez fordult az elmozdítása után és cseh államról, van egy titkos pontja*
dítása ügyében.
közbelépését kérte. Francia és jugo- melyben a döntő birák (Ciano és RibDr. I l l y é s l'ivadar királyi ügyész szláv lapok szerint Tiso Pozsonyban bentrop) a német hadsereget feljogoterjesztette ezután elő az ügyészség puccsot akar végrehajtani. Alaptalan- sítják, hogy benyomuljon Csehszlovájelentését, amelyből kiderült, hogy 2U0 nak mondják, hogy az angol kormány kia területére és rendet teremtsen, há
férfi és 60 nő volt letartóztatásban be akarna avatkozni, bár a fordulatcsehszlovákiai német népcsoportot
az ügyészség fogházában.
ban a müncheni döntés megsértését veszély fenyegeti.
Dr. K ö v e s Sándor királyi tanfel- látja. Szlovákiában mindenütt zavarBerlin nem cáfolja azokat a híré*
ügyelő a népoktatásról számolt be. gások hírét jelentik. A prágai sajtó ket, amely szerint délkelet felé naHozzáintézett kérdésekre kijelentette, szerint Tiso összeköttetést tartolt fenn gyobb csapattestek menetelnek a bahogy a tankerületi főigazgatótól nyert Prága báta mögött a német, magyar tár felé. A Berliner Tagblatt megjegyértesülés szerint november 3-án meg- és lengyel kormányokkal és igy el- zi erre, bogy a német csapatok a ké*»
indul a tanítás mind a közép, mind as árulta Prágát. A Havas és Reuter je- szülő parádéra menetelnek, de szűk'
elemi iskolákban. Erre vonatkozólag lentése szerint Ribbcntrop március sé.g esetén_ más irányítást is kaphat*
ujabb halasztó intézkedés nincsen. A [likén, péntek éjszák a hosszasan tanács- nak.
tüzelöanyaebeszerzés az iskolák szá- kozott Hitlerrel. A német b'eavatko(Folytatjuk.)
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ivriális
l>iz.,t||sáw.'Hl "i gheszflvi
lurft'ilk'szK'in igyekszik a 20 százalékos adóalap keretei közé.

Jelentések
Dr. B a c k Kálmán árvaszéki elnök terjesztette elő ezután az árvaszék jelentéséi, amely
szerint az
utóbbi negyedévben
12.000 egyén
álloll gyámság alatt.
Dr. J u ti g Sándor a iiszli főorvos helyettese terjeszlelle elő a főorvosi jelentést, amelyből kiderült,
hogy Szeged egészségügyi állapota
nem mulat rosszabbodást a tavalyi
hasonló
időszak
egészségügyével
szemben, A járványos
betegségek
közül a himlő, ditéria. malária
szórványosan fordultak
elő.
A
Zöldkereszt lejakciója
napi 200—
250 liter tejet osztott ki ingyenesen.
űr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes a rendőrség jelenlését terjesztette
elő. A jelentés szerint 678 bünügyben
nyomozott a szegedi rendőrség, ebből
111 más törvényhatóságok rendőrségének megkeresésére indult, a helybeli
bűnügyek száma tehát 564 volt. A bűnügyek közül mint legkiemelkedőbbekéi, felemlítette a Lepár-féle bűnszövetkezet leleplezését és a Lepár által
elkövetett gyilkosságot, a Kalapács
Imre-féle gyilkosság felfedezését, amely
16 évre visszamenőleg deritett fel egy
bűnügyet. A közellátási bűnügyek közül legkiemelkedőbb volt Ketting János lextilvisszaélési bűnügye, amely-
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