Szeged, 1915. augusztus 13.

délmagyarorszag.

3

A hatóság uj és részletes tervei
a közélelmezés biztosításáról.

a rendelés teljesítésére. A legutóbbi napok
egyikén megkaptuk a cukorgyár értesítését,
hogy a cukrot azonnal szállítja, mihelyst a
Máv. a cukor szállításához zükséges két vaggont rendelkezésére -boesájtja. A 2 vaggon cukor igy 2—3 napon belül okvetlen megérkezik
— Elmondta dr. Szalay József főkapitány. —
Szegedre ós ez elegendő lesz addig, amig az
— A marha és sertésállomány megfogyatko- szüikséglete igy teljes mértékben biztosítva ujab rendelések -megérkeznek . Tárgyalásukat
zásának természetes következménye, hogy a van és a zsireiárusitást már meg is kezdette a folytattunk ugyanis több -cukorgyárral és igen
vá- valószínű hogy legközelebb nagyobb mennyihúsárak minden téren szinte megfizethetetlenül város. Mindenki korlátlan mennyiségien
magasra emelkedtek. A legnehezebben megold- sárolhat zsirt a várostól. 4 korona 50 fiilér ki- ségű cukorhoz jut a város. A cukor hiányát küható kérdés tehát a husneműek biztositása volt. lónkénti áron. Tájékoztatásul közlöm, bogy a lönben Szegeden igen sok helyen mézzel igyevásárlóknak a város gazdászához kell for- keznek pótolni és ezeknek a kísérleteknek szép
Ez adta a legtöbb gondot a hatóságnak.
sikere van annál is inkább mert méz van telSzerencsére a város már jóval előbb beszer- dulni.
zett mintegy negyedmillió korona értékű bir— A hatóság a forgalomra való tekintettel jesen elegendő.
kát, amelyeket most részletekben bocsajtünk a tervbe vette, bogy a Széchenyi-téren és rókusi
— A sertéshús gyors és nagymérvű drágupiacra lés ez a készlet nagymértékben ellensú- állomás előtt felállított hatósági hu-s és zöld- lására való tekintettel — mint azt az egyik
lyozza a más városokban óriása mértékben ta- ségelárusitó sátrakon kivül sátrat állit fe-1 .fel- utóbbi tan ács-ülés ha;t-ágoza-t á|ból - bizony árba
pasztalható hús-hiányt. A további hiányok meg- sővárosban, a Szent Ggyörgy-téren is. A Szent tudja a közönség — elhatározta a tanács, liogy
szüntetése érdekében is tettünk lépéseket. Igy György-téri elárusítóhely felállítása, ma már 8—10 -het-i hizlalásra 200—300 s-ertiést -szerez be.
tárgyalásokat folytatunk néhány uradalommal szintén bevégzett ténynek tekinthető, amennyi- A sertések vásárlásának most akadálya ugyan
abban az irányban, liogy télire -megfelelő mieny- ben csak statisztikai megfigyelésre várunk, a nagymérvű hiány, de alapos a remény, liogy
nyi-ségbe-n vadakat szállítsanak Szegedre, liogy hogy mennyi közönsége van a két elárnsitó- pár héten belül megtörténik a sertések beszera közönség ezzel is pótolni tudja a sertés és helynek. Erre azért van szükség, hogy a har- zése i-s.
marhahús hiányát. A tárgyalások
eredményre madik sátor terjedelme a forgalomnak meg— Lépéseket tettünk ujabban szarvasmaris vezettek és ma mór bizonyos, hogy vadakkal felelő legyen.
hák beszerzésére is. Mint a jelek mutatják, bibőven el leszünk látva.
— Napok óta nagyobb arányú hiány mu- zonyos, hogy már a közel jövőben sikerül mérUgyancsák a bus-hiány pótlása érdekében tatkozik -Szegeden a cukorárukban. Ennek pót- sékelt áron mintegy 20—30 ezer korona értékű
még más irányú intézkedéseket is tettünk. Igy lására szintén történt intézkedés. A ITitel-bank szarvasmarhát is beszerezni.
kísérletet folytatunk most tengeri halak beho- utján érintkezésbe l-éptünk a Nagybeeskereki cukorgyárral, amely hajlandónak mutatkozott
zatalával. Az első próbaküldemény csütörtökön
érkezett meg Szegedre s ugy tervezzük, bogy
többszöri próba után, amiket a kórházakban
tartunk meg, lia ugy találjuk, hogy beválik a
tengeri-hal, szerződést kötünk ennek szállítására
Luganó, augusztus 12. Az olasz: politi- állítása előtt -politikai kérdésekkel foglalkozis. A hal behozatalára szükség van azért is,
mert a tiszai halászatban, amely eddig telje- kusok rezignációval -szemlélik a Balkán-heiy" zék.
sen kielégítette a szükségletet, a -munkaerők hi- zetet és egyetlen balkáni -állam beavatkozáGenf, augusztus 12. Londonban és Párisánya következtében nagyobb arányú csökke- sára sem számítanak. Az athéni demars ban a szerb jegyzék hangja az entente kövenés mutatkozik. A halászoknak ugyanis mo-st
elkedvetlenedest teléseire vonatkozólag kedvetlen hatást kelsokkal inkább kedvező mezei munkákkal foglal- cred-ménytetenstége nagy
attól
tartanak,
kozni és különben is, közülük is igen sokan okozott Rómában és arra következtetnek, tett, Diplomáciai körökben
bevonultak katonának. Ezért a piacon ne-m ta- hogy a Gunarisz-korimány megmarad eddigi hogy Pasics makacs viselkedése Athénben és
lál a közönség a keresletnek megfelelő kész- álláspontja mellett <és Venizelosz befolyása Bukarestben lehetetlenné teszi az entente töletet.
n-e-m döntő. A Mesagero azt irja, hogy csak rekvéseit.
— A tejnemü áruk terén mutatkozó hiány Bulgáriában reménykedhetnek, feltéve, hogy
Szófia, aug-usztus 12. A lapoknak jelenpótlása érdekében — mint -azt egyik tanács
Pasics engedékenységet tan-usit és Bulgária tik Sztalo-niikibőí: A /kikötőbe
tegnapelőtt
ülésen bejelentettem — tárgyaláso-k-at folytatsem
kívánja
-egész
-nemzeti
programjának
tam a deszki urad-alommal amely hajlandó is
ujabb két fran-cia -hajó érkezett, amelyek isnaponkint 800—900, sőt ezer liter tejet is be- azonnal való érvényes-ülését. Ha Venizeíosz mét nyolc repülőgépet, nagymennyiségű
muszállítani Szegedre, ahol erre a célra tejcsar- nem tudja -Görögország 'magatartását meg- níciót és hadiszert, továbbá tizenöt
francia
r.okot létesít a városi bérházban.
változtatni és ha Szerbia tovább is- makacs pilótát hoztak Szerbia részére. A gépet és a
A tejcsarnok mar a közeli időben megkezdi marad-, akkor a Balkán egészen kiesik az enmunciót azonnal to-vábbszállitották )Nis felé.
működését. Lehet, bogy a jövő héten már
tente
érdekköréből.
Ugyanezzel a vonattal utaztak e-1 a francia
minden készen is áll.

A forrongó Balkán.

Több uradalommai tárgyalásokat folytattam olyan irányban is, bogy fejlesszék baromfitenyésztésüket. A baromfit aztán behozzák
Szegedre. Esetleg vásárcsarnok szerűen rendezzük be a baromfi el árusítást, olyképpen, bo-gy
megkoppasztva, mint tiszta húst -hozzák be a
ha romfiak a t Szeged re.
A megegyezés néhány uradalommal létre is
jött már, ugy bogy ma már a baromfi szükségletet is biztosítottnak mondhatjuk.
— Az utóbbi időben mindinkább érezhetővé
vált a piacon a tojás hiánya. Ez Szegeden és
magyar vidékeken teljesen normális tünet. Az
oka speciális. A parasztság ugyanis azt tartja,
hogy augusztus 15-tőli, tehát N-agybold&gaszszony napjától szeptember 8-ig, Kisasszony
napjáig terjedő idő a legalkalmasabb a- tojások
elrakására. A magyarázata kissé pikáns és jellemző és .igy nem lehet -elmondni, de -Szegeden
ismerik i-s azt álta-lánossan. Ezért kevesebb a
tojás a piacon, -mint volt eddig és érzehető'bb
a hiány. Ezt azonban a kritikusidő dacára is
pótolni igyekszünk és tárgyaltunk néhány délvidéki uradalommal, amelyek hajlandók hetenkint 3—4 ezer tojást beszállítani
Szegedre.
A tojások beszállítása már a legközelebbi időben megkezdődik és igy bizonyo-s, bogy a tojás-hiány is teljes, vagy legalább is nagy mértékben pótolva lesz. A szegedi közönség tehát
itt sem érez nagyobb -hiányokat olyan -hosszú
ideig, mint érzi -más magyarországi város.
— Mint azt már több izbeu közöltük a lapok
utján a közönséggel, a város hónapokkal ezelőtt beszerzett a közszükséglet biztosítására
40 ezer korona értékű sertészsírt. A város asir-
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A törökök visszavernek
támadást.
Konstantinápoly,

mégis

megtörténő

besszarábiai
bevonulást.
Athén, augusztus 12. Azt a hirt, hogy a
görög király abbeli kívánságának adott kifejezést, -liogy Yenizeloszt lássa, hivatalosan
megcáfolják. Ezzel szemben hire járt, hogy a
király a kamara ülésének -megnyitása előtt
az összes volt miniszterelnököket kihallgatáson fogadja.
Bécs, augusztus 12. -Athénben komité
alakult Konstantin király felgyógyulásának
megünneplésére. Az- íinneps-ég hálaadó istentisztelettel, -nagy felvonulással é s bankettel
lesz egybekötve. A iNea I-mea azt írja, hogy
a király bölcsessége nélkül Görögország katasztrófája elé került volna. A hadsereg anynyira rajong az uralkodóért, hogy a macedóniai tisztikar a hadsereg, főparancsnokságához tömeges ké-r-eknet intézett, hogy óvják
a királyt attól, hogy egészsége teljes helyre-
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