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Egyetlen egy holdat sem hagytak parlagon 
Szeged környékén 

A magas kamat miatt nem veszik igénybe a gazdák a szántási hitelt 
A szegedi gazdasági felügyelő 

[jelentése szerint az őszi vetések 
általában gyenge közepesek, mert 
az esőben szegény időjárás igen 
hátrányosan befolyásolta őket fej-
lődésükben. A téli fagyok és a ked-
vezőtlen tavaszi időjárás következ-
tében egyes helyeken az 'őszi veté-
sek egy részét ki kellett szántani. 
Ezek a kiszántott területek azon-
ban nem haladják meg az 150(1 
holdat. A legnagyobb kár az őszi 
árpában mutatkozik. A várva x'árt 
eső azonban április utolsó napjai-
ban mégis megérkezett és ba nem 
is hozták meg. a kedvező ered-
ínényt, a terméskilátások .mégis 

•ojbbak lettek. Mindenesetre továb-
bi csapadékos, kedvező időjárásra 
íenne szükség. A tavaszi vetési és 
palántázási munkálatok már befe-
jezésükhöz közelednek. A vetőmag-
hiány nagy nehézségeket okozott. 
Az igért 300 mázsa dán árpa nem 
érkezett meg. Jelenleg az ujgazdák 
számára 100 mázsa kölesvetőmag 
fciosztása var. Jfolvamntban és ren-

• aelkeiésre álra kotek : o 4G00 horü 

napraforgó termesztéséhez szüksé-
ges velőmag. 

ség „a termelési bizottságok TTs az 
JJpOSz által ajánlott arra érde-
mes ujgazdáknak ad'tá egyévi bér-

A jelentés közli a továbbiakban, be. összesen 250 hold földet adtak 
hogy a szántási és vetési munVá- bérbe ilymódon. Különösen érde-
(Jatokát illetően Szeged jó hely- (kes része a jelentésnek, amely a 
zetben van és a termelési bízott- szántási hitel kérdésével foglalko-

nak. Mégis, amikor a nyilatkoza-
tok Aláírására került yolna sor, az 
érdekeltek legnagyobb része nem 
jelent meg. és összesen csak 8000 
forint hitelt vettek igénybe. En-
nek oka pedig abban keresendő, 
liogy a hiteleket kilencszázalékos 
túlságosan magas kamatra akarták 
adni a banktőke és az T)KH ujabb 
lelkiismeretlen spekulációja követ-
keztében. A földmüvelésügyi mi-
niszter pedig viszont elmulasztot-
ta, hogy megfelelő intézkedést hoz-
zon ebben az ügyben és igy a nyo-
morúságos helyzetben lóvő pa-
rasztság iiem juthatott hozzá a 

ságok és a parasztság, Jelkiisme- ; zik. Szeged számára 45 ezer forint' szinte életkérdést jelentő szántási 
rctas munkája következtében cgy hitelt utaltak ki. Hatalmas érdek- hitelhez, amely nemcsak a föld-
hold földet sem hagynak parla- [lődés nyilvánult meg eziránt a gaz- J műves nép, de az egész ország élei-
igon. Azokat a földeket, amelye-' dák körében, hiszen igen nagy miszérellátása szem pontjából dón-
két tulajdonosaik április 25-ig nem szüksége fanne támogatásra nehéz [ tő "fontosságú, 
vetettek be, a gazdasági felügyelő-1 helyzetben lévő mezőgazdaságunk-' 

Bevin szerint Anglia nem felelős 
a megoldatlan nemzetközi kérdésekért 

Olaszországban NitUt bizták meg kormányalakifással 

(London, május 16.) Az angol 
alsóház kétnapos külpolitikai vi-
táját B e v i n külügyminiszter be-
széde nyitotta meg. Bevin beszámo-
lóját j? NéínetorSzAsgiV Lótapöó 

Megijedtek a bankok az államosítástól: 
felajánlották az ország talpraáliitása érdeké-
ben „teljes odaadásukat" 

(Budapest, május 16 A TÉRÉ ve-
ge »Ős«fgc, uiiud a fővárost, tniud a vi-
déki pénzintézetek vezetői pénteken 
íelkerestéik N y á r á d y Miklós pénz-
SxgymStiiissötert és tolmácsolták előtte 
B magyar píaizSulézetelaiek azt az el-
határozását, hogy az újjáépítés köz-
érdekű munkájában az ország talpra-
áliitása érdekében a legteljesebb 
odaadással kívánnak közreműködni. 

Érdekes, mindaddig, amig R á kos i 
Mátyás fel iiem vetette a bankok 
államosításának kérdését, addig a 
bankok nem tartottál; szükségesnek, 
hogy ilvenmódon juttassák kifejezésre, 
mennyire szivükön viselik «x ország 
érdekeit. Talán nem is az ország 
érdekeinek védelme, mint inkább u 
félelem az államosítástól "késztette 
bankigazgatóinkat a felajánlkozásra'' 

Biztosítják a város Jüzeiií ellátását 
Ál l i t s á t helyre a tüdőgondozót |~f tVöl iBoeg 0 tó S l b izot tság 

A város közigazgatási bizoltsága 
péntekien tartotta szokásos havi ülé-
pvét a tttispáu elnöklésével. D é n e s 
Leó polgármester április havi jelen-
ítése több érdekes adatot tartalmazott 
0 város életére vonatkozóan. Nap-
közi otthonos étkeztetésnél 1016, az 
íísjsolai étkeztetéseknél 1134 gyermek 
icaj/ott ebédet. A lüzifaellátás biztosí-
tása cél fából állandó kapcsolatot tar-
tottal; lenn a tüzii'akereskedŐikteel • Áp-
rilis második fehlbcu 5721 mázsa tű-
zifa 150 mázsa barnaszén és 500 
imázsa koksz érkezett Szegedre. Az el-
számoltatásokról szólva közli a jelen-
tós, liogy a beszolgáltatást Szegeden 
B6-5 százalékban Végrehajtották. 

Köjfi a polgármesteri jelentés, hogy 
megtették a szükséges előkészületeket 
a jövő éri centenáriumi ünnepségek 
Sebőnyolitására. Az Országos Magyar 
idegenforgalmi Hivataltól előrelátha-
tóan 6000 forintos támogatást kap 
0 sáros. A szegedi hid felépítése 
térdekében széleskörű akciót indított 
0 polgármester a külügytnimsztérium 
tés a Magyarok Világszövetsége támo-
gatásával a kivándorolt magyarok kö-
rében. Igyekszik a város vezetősége 
nz ipari vásár és a szabadtéri játékok 
sikerét is minél jobban előmozditani. 

Dr. V i o l a Gvörgy a tisztifőorvosi 
hivatal jelenté&eben beszámolt arról, 

é íiotfy ijesztően emelkedik Szegeden a 
\ tüdőbetegek száma. Az április folya-

mán fertőzőbetegségben elhunyt 25 
beteg közül 21-nek tüdőbaj okozta 
halálát. Ivérte a város vezetőségét, 
hogy tegyenek lépéseket á háborús 
cselekmények következtében megsé-
rült lüdőöcteggcjidozók helyreállítá-
sára. Közölte egyben, hogy rövidesen 
Dániából 10 orvos és 20 "védőnő ér-
kezik a szegcdi egészségügyi hely-
zet megvizsgálása és a lehetőség sze-
rinti segítés érdekében. 

Dr. S ö r ö s Jenő tanfelügyelő je-
lentette, hogy a téli kényszerszünet 
következtében előállolt tanulmányi el-
maradások ]>ótlása rendszeresen fo-
Jlyik. Jelentette még, hogv azok a taní-
tók és tanárok, akii; április elsején 
a XI., X. és IX. fizeté.á osztályban 
voltak, azok egy fizetési osztállyal 
magasabbra kerüllek a legújabb ren-
delkezés folytan. Az iskolákban min-
denütt előatbísokat tartottak a fakul-
tatív hitoktatás . kérdéséről és ebben 
0Z ügyben szülői értekezleteket is hív-
tak össze. A tanfelügyelőség élénk 
figyelemmel kiséri az iskolai úttörő-
csapatok munkáját ós minden erejé-
vel támogatja működésüket. 

A közigazgatási bizottság a továb-
biakban a gazdasági felügyelőség, ár-
vaszék, rendőrség, pénzű gyiga z ga tő-
ség. államügyészség, álLaniépitészeti 
hivatal, állategészségügyi felügyelőség 
jelentését hallgatta meg. 

békeszerződés előkészítő munkájá-
ról szóló ideiglenes jelen lés* -nek 
nevezte. 

Bevin beszéde bevezető részében 
"".-VA,:Outit aj litóozkvai ériekez 
lel jelentőségével és eredményei-
vel. Hangsúlyozta, liogy egész 'Kö-
zépeurópát. ujjú kell építeni, ha 
az eredmény kialakulása szükség-
telenül elhúzódik, akkor a nehézsé-
gek csak elmérgesednek. Beszéde 
további részében — természetesen 
— Angliáról igyekezett minden fe-
lelősséget elhárítani a tárgyalások 
elhúzódásáért. 

Németország, Ausztria, valamint 
azon tuí a kelet "és nyugat közti 
viszony kérdésében tartózkodó ál-
láspontot foglalt ele és 

• 

n jaltai, valamint potsdami 
egyezményekkel szemíiehelyez-
kedett, kizárólag az angol" ér-
dekekel vette védelmébe azzal 
az indokolással, hogy a brit 
adófizetőkre további' terhek 
nem háríthatók. 

Lengyelország rjyugati határairól 
szólva a külügyminiszter kifejtette, 
hogy a ̂ noszkVai értekezleten fel-
kérték Bkot az ideiglenes halárok 
véglegesként való tudomásul véte-
lére. Ez alkalommal/ természete-
sen nem volt tekintettel a sz'övetsé-
sek érdekeire és szigorúan ragasz-
kodott a yaltai, majd potsdami 
határozatokhoz, melyek értelmében 
Lengyelország nyugati határainak 

megvonásával várnak a német bé-
keszerződés megkötéséiejknert igy 
kívánja az angol érdek). 

Bevin külpolitikai fejtegetései azt 
bizonyít'ál, hogy Anglia álfásíogMíásn 
h moszkvai értekezlet óta megmereve-
dett és a kilxmtakozások elől még 
még hívóiról sem hárultak el az aka-
dályok. 

A nemzetkOzi reakehro ibauWta ki 
Franciaországban és Olaszország-

ban a K o r m á n y v á l s á g o t 
Az olasz kormányválság néhány 

nappal a francia "kormányalakítás 
illan következett be. A két esemény 
között a hasonlóság feltűnő. 

Sem' Francraországban, sem Olasz-
országban nem inntalkozott o l y a n 

komoly ok, amely lehetetlenné 
tette volna a pártok együttműkö-
dését. 

A változás egyik esetben sem a dol-
gozó tömegeket képviselő baloldali 
demokratikus pártok kezdeményezó-
sónck tulajdoniiható, hanem a* re-
akció mesterkedéseinek. 

K: akarják rekeszteni a kormány-
zásból a baloldal: pártokat és 
ugyanakkor szabadulni Igyekez-
nek az ország súlyos gazdasági 
helyzetéért rájuk 1 tarul© felelős-
ség" terhe alél. 

Miután De Gasperri lemondott, ti 
köztársasági elnök Nitti volt minisE-
terel nóköt"bizta meg kormányalakitáfl-
sal. 

A hadifoglyok hazaszállitási kölfségeil 
a Gazdasági Főtanács biztosította 

/Budapest, május 16.) A Szovjetunió miniszterelnökének Ráko-
si Mátyás miniszterelnökhöz intézett levelével kapcsolatban, hogy 
mésf májusban útnak indítják a hadifoglyokat a Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetségének küldöttsége két kérdési intézett Vas Zoltán-
hoz, a Gazdasági Főtanács titkárához: 

Biztosítva vannak-e a hazaszállitási költségek, másrészt Igaz-e 
az a hir. hogy elsőnek azokat szállítják haza. akiknek hozzátarto-
zói vállalják v költségeket. 

Vas Zoltán a kérdésekre a kővetkezőket felelte: A hazaszállitási 
költségeket a Gazdasági Főtanács teljes mértékben biztosította, igv 
a hazaszállításnak nem lesz pénzügyi akadálya. Szó sincs arról, hogy a 
tehetősebb hadifoglyokat elsőnek szállítják haza. Ennek móg,ysak a 
gondolata sem vetődött íel a Gazdasági Főtanácsban. A hadifog-

lyok ugy és olyan ütemben kerülnek hazaszállításra, ahogyan őket 
a Szovjetunió kormánya ntnak indítja. Á hazaszállítás költségeit 
egyformád a magyar aormány fedezi. 


