Szeged, 1915. julius 2.
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— A magyar gyümölcsekszport. A
magyar birodalom területéről évről-évre
több gyümölcsöt exportálunk külföldre, különösen pedig Németországba.
A külföldre
szállított gyümölcs mennyisége körülbelül
kétszer oly nagy volt, /mint .a mi gyümölcsexportunk. Most, hogy Németország
nem.
kap Olaszországtól gyümölcsöt,
a mi gyümölcskivitelünket
még kétszeresre
lehetne
emelni. Nemcsak Németországba szállíthatunk azonban több gyümölcsöt, hanem Ausztriába is, amely e tekintetben szintén ránk
szerül. A gyümölcsfélék konzerválása
szintén fontcs ós hasznos volna. A gazdaságok
olcsó cukorral való ellátása érdekében, ami
nélkül a konzerválást nem lehet rendszeresen és eredményesen végrehajtani, .az Országos iKertészegyesület
már meg is tette a
szükséges lépéseket, remélhetőleg megfelelő
eredménnyel. Mozgalmat indítottak az antialkoholista egyesületek is, liogy a gyümölcsféléknek pálinkafőzés céljaira való felhasználását a kormány eltiltsa. Az országos alkoholellenes egyesületek ligája nevében dr.
Neugebohren Emil, országgyűlési képviselő,
a liga elnöke és dr. Dócy Imre főtitkár ez
irányiban fölterjesztést intéztek Teleszky János pénzügyminiszterhez. A fölterjesztés rámutat arra, hogy .mennyivel hasznosabb a
közre, ha a gyümölcstermelés előnyeit a
gyermekek vagy a betegek élvezik, mintha
az alkoholfogyasztást mozdítjuk elő. A liga.
hivatkozik arra, liogy 1913 han 5,123.112 métermázsa gyümölcsöt használtok fel a pálinkafőző gyárak,
ami valósággal a nemzeti
egészség megrontására irányul. Ezen az állapoton a háborús idő révén sürgősen változtatni kell.

— Az Isonzó mentén. A délnyugati harctér legfontosabb része .ma az Isonzo folyó
völgye, mert hisz a becstelen olasz itt alkarja
áttörni frontunkat, itt borítja, legtöbb ellenséges hulla a csatateret. Az Isonzo mentén
különben szegedi 46-os katonák is küzdenek,
igy igazán érdeklődéssel várjuk' a Korzómozi pénteki premiérjét, amidőn szemtőlszembe láthatjuk ,a« Isonzo völgyéi Ugyanekkor a legújabb harctéri felvételek is vetítésre kerülnek. Láthatunk egy i3 felvonásos
vigjátékot, a legbájosabb, lég/pajzánabb Dorrit Weixler kisasszonnyal a címszerepben, —
ö a szegediek legkedveltebb mozi-primadonnája. A szószegő cimü, 3 felvonásos dráma
szintén elsőrangú mii. Pénteken, szombaton
ós vasárnap adja a 'Korzó-mozi a nagyszerű
műsort.
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mely sokkal olcsóbb
és gyorsabb, mint a
fa vagy szénnel való
főzés, ha egy szabaSoma világítási válKöicsey-u. 4. beszerez.

Az egész országban aratnak.
— Nincs munkás hiány. —
(Sajót tudósítónktól.)
Az ország legnagyobb részében megindultak az aratási munkálatok, amelyek a legszebb reményeket keltik fel. A legnagyobb nehézség: a munkaerő
kérdése, megoldottnak tekinthető, miután a
kisbirtokosok családtagjai, az aggeik, a katonaköteles koron alul levők, alkalmatlanok
és a szabadságolt népfölkelők el tudják látni
az aratási teendőket.

Nagy számban használnak avató gépet is,
amely mellett sok helyen ipariskolai növendékek, akiknek a számára kurzusokat tartottak ós ipari képzettségű foglyok működnek. Munkás/hiány tehát nincsen ós igy a termés előreláthatólag gyorsan lesz learatható
és behordható.
iAz Alföldön, a .Délvidéken és a Dunántúl
Telefon 14-25. nagyobb részén már megkezdődött az aratás,
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a kis Alföldön szintén. Erdélyben az északi
Fedoff helyiség. fiz előadás rossz Idfi esetén is meglesz farfua. és északkeleti vidékeken, Vasban, Mosony•
M a és a következő napokon
ban, Sopronban és Erdélyben csak e bónap
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első (felében fog megkezdődni, ami .azonban
I Bemutató juliusi műsor.
Fellépnek:
nem késés, mert itt mindig később érik a
gabona. Ép e vidékeken, főiként Pozsony-,
világszenzáció!
Ny itra,megyében és Erdélynek legregónyesebb vidékén .gyöngébb ,a termés, itt sem
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cabaret elöadónő.
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Az oroszjárta magyar vidékében, Beregben, Unghan, Zemplénben és Sárosban kevés
a gabonatermő vidék, de itt is .mindenütt
megmunkálták a földeket és a termés nem
ígérkezik rosszabbnak, mint máskor.
Galíciában
és Bukovinában a
termés
egyenesen elsőrangúnak Ígérkezik, A front
legközvetlenebb háta mögött is megműveltek
a földek s a lövészárkok, ,aránytalanul kis
területek, termését pusztította el a liáboru.
Ausztriában
és Németországban
későbben lesz aratás, a kilátások itt is szépek, főként Németországban, ahol elsőranguak.
Nálunk fagykár, doh, rozsda alig tett
kárt, rovarok is elenyészően csekélyek. Gyümölcs- és szőlőtermésünk pedig általában
olyan lett, amilyen nagy és minőségileg is
kiváló már régen volt,

Itt emiitjük meg, liogy az idei termés
forgalombahozatala
körül tudvalevőleg oly
intézkedések voltak tervije véve, melyek a
vidéki gabonakereskedelem létérdekeit veszélyeztették. Ez ellen a szegedi kereskedelmi
ós iparkamara és vele együtt a többi érdekképviseleti szervek is hathatósan felszólaltak.
A közös akció eddigi sikere máris az,
hogy az a terv, mely szerint a iHaditermény
r.-t. a nagy gabonakereskedő cégek szindikátusára bizta volna a forgalomhailiozatal
intézését, majd pedig az az utóbb felmerült,
terv, hogy az ország mintegy 500 bevásárlási körzetre osztatott volna fel s egy-egy
ily körzetre kapott volna (bevásárlási jogot
egy vagy több gabonakereskedő cég, teljesen
elejtetett. A Hadi termény r.-t. 'minden megbízható és hitelképes kereskedőnek közvetlen
bevásárlási jogot szándékozik adni s a kis
emberekről is gondoskodás történik. Részietekről a kamara majd a Haditermény r.-t.
közelebbi teljes ülése után fogja az érdekeltséget tájékoztatni.
A monarchia és az albán-kérdés.
Bécs, julius 1. Az albániai eseményekről,
megjegyzi a Fremdenblatt, hogy Olaszország
mielőtt a hármas-szövetséget felbontotta, a
monarchiától azt is követelte, hogy mondjon
le érdekeltségéről Albániában. Az érdekeltség
azonban holt betű, maradt. De ha jogerőre
emelkedett volna, akkor is csak a monarchiának hozzájárulását jelentette volna Valonának
Olaszország által való okkupálásához, de
semmiesetre sem jelentette volna azt, hogy
a monarchia lemond az őt, mint
nagyhatalmat és igy a iondoni reunió signatoriusát meg
illető jogról, hogy a jövőben is beleszóljon Albánia sorsának alakulásába. Valonának olasz
részről történt okkupációja háborús időben
teremtett helyzet, tisztán átmeneti
állapot
volt, amelyről az aeropag Ausztria-Magyarországgal együtt ép ugy, mint az északi és
Dél-Albániában a legutóbbi hetekben és napokban történtekről végleges Ítéletet fog majd'
hoani.
^
^
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mi lesz B u l g á r i á v a l ?
Szófia, julius 1. A legutolsó bolgár jegyzékre a négyes entente válaszát e r r e a hétre
várják a bolgár kormány körében. Az entente
követei két nap és éjszakán keresztül folytattak maguk közt tárgyalásokat.
Szófia, julius 1. A Kambana egyik minapi
számának vezércikkében a következőket irta:
Az oroszbarátok meg vannak elégedve, bogy
Radoszlavov
miniszterelnök az általuk anynyira óhajtott tárgyalásokat megkezdte. —
Nyugtalanok azonban azért, mivel a Törökországgal való tárgyalások folyamatban vannak s 'hogy mint híre Jár, Eriver pasa lovagias
nyíltsággal kijelentette, hogy a musztafapasa
—szioflui vasúti vonal birtokáért nem a k a r j a
megzavarni a két állam között fennálló szives
viszonyt. A tárgyalásokat a négyesszövetséggel nyugodtam folytatják. Az
oroszbarátok
Bratianura és Venizeloszra alapított
számításukban csalódni fognak s az orosz
seregek
tisztek és lőszer hiányéban nemsokára el fognak tüni a felszínről. Akkor azután a háborúnak uj szaka kezdődik. Akkor kerül a sor miránk. Addig azonban kötelességünk a semlegesség.

