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— A termelők a korpaközponttól nem 

birnak erőtakarmányt szerezni, innen ered a 

főbaj. A napi tejkészlet rohíamosan csökken, 

miért is, — sajnos — kénytelenek leszünk e 

ihó végén ismét .négy fiókot bezárni. A Köz-

pontnak Szegeden; összesen tizenöt /fiókja 

van, ötöt már régebben beszüntettünk, ugy, 

Ihogy csak hat marad nyitva. Csak a régi 

.vevőinket tudjuk kiszolgálni, de ezeket is 

csak akkor, ha a szükséges mennyiség egy-

harmadával megelégednek. Nincs tej, ezen 

egyelőre, — bár ma a főkapitány úrral is 

tárgyaltam, hogy megoldást találjunk a tej-

hiány enyhítésére — nem .tudunk segíteni. 

Kétszáz holdas konyha-
kertészet Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) Tavaly március 

közepén, — a tavaszi mezőgazdasági mun-

kák beálltával — Reöck Ivánné, a Felebaráti 
Szeretet Szövetség elnöknője azt az eszmét 

vetette fel, hogy lássa el a város a szegényebb 

néposztály tagjait kisebb földterületekkel, a 

hol konyhakertészetet rendezhetnének be. 

Ezáltal nagyban elősegítenék azt, hogy a 

nélkülözők .maguk termeszthetnének maguk;-" 

nak babot, borsót, burgonyát, salátát és más 

kerii veteményt. A város vezetősége foglaf; 

kozott is ezzel ,a fontos kérdéssel és a város 

tulajdonát képező termőföldekből, — a tüzér-

ségi gyakorlótér mellett — kétszáz holdat 
bocsátott a jelentkezők rendelkezésére. A 

mult évben nyolcszázán kaptak a hatóság-

tól száz-száz négyszögöles parcellákat. 

Többnyire gyárimunkások és .hivatalszolgák 

családtagjai foglalkoztak a kony-hakertészet-

tei és nemcsak a saját háztartásukat tudták 

ellátni hüve'yesveteményekkel és egyéb fő-

zelékfélékkel, hanem a piacra is került a 

konyhakertek veteményeiből. 

Az idén eddig körülbelül 'kétezren je-

lentkeztek a városházán földszint 14. szám 

alatt működő irodában. A Délmugyarorszdg 
munkatársának dr. Somogyi Szilveszter pol-

gármester a következőket mondta a minta-

konyhiakertészetről, a tavaszi mezőgazdasági 

munkák megkezdésével kapcsolatban: 

— A tulajdonképeni munka a konyha-

kertekben májusban kezdődik. Miután a ve-

teményékből a piacra is kerül, a közélélme-

zésre is befolyással brr ez a konyhakerté-

szet, amelyet minden rendelkezésünkre álló 

módon igyekezünk támogatni. A száz négy-

szögöles parcellákért évi öt korona bért fi-

zetnek a bérlők. Ez csak formaság, ezzel ter-

mészetesen nincs megfizetve a föld haszná-

lati joga. Nem is kívánjuk, hogy többet fi-

zessenek, hiszen épen az a célunk, hogy mi-

nél olcsóbbá tegyük a (bérlőknek a termelt 

élelmicikkeket. Amikor a földeken a munka 

mégkezdődik, nagy (élénkség uralkodik a ha-

tárban. A földbérlők egész nap kint tartózr 

Kodnak, a. gyerekeket is kiviszik, akik szin-

tén részt vesznek szüleik hasznos munká-

jában. 

Végül megemlítette a polgármester, 

'hogy annak idején, amikor a konyhakerté-

szét berendezésének terve fölmerült, az üres 

telkeket akarták erre a célra igénybe venni) 

'de a hatóság célravezetőbbnek találta a par-

cella-rendszer bevezetését. 

Nagy események előrevetik 
árnyékukat. 

(Suját tudósítónktól.) Sok okból érdelkes 
és értékes levél következik itt, amelyet egy 
tezegedi fiu — tartalékos kadett és a .nagy 
ezüst vitézségi érem tulajdonosa — intézett 
az északi harctérről a Délmagyarország szar 
kicsztŐEégénelk egyik tagjához. A levél vidám 
hangja élkes bizonyság amellett, liogy kato-
náink ma is .a régi kedéllyel és bizalommal1 

várják a nagy harctéri események elkövet-
kezését. Tartalma iHöfer tegnapi jelentése 
mellett is súlyos cáfolata azoknak a vigasz-
talónak szánt, antflut-hireknék, hogy az cro-
fezoik déli frontjukon offenzívát kezdtek. A 
'levél igy szól: 

iÉszaki harctér, március 1. 

Ismét a harctéren, vagyok, még pedig a 

frontnak egyik legexponáltabb irészén, színes 

és mozgalmas — mondhatnám — hangulatos 

milicuben. Vajúdó nagy eseményeik már elő-

revetik árnyékukat, már olvad a hó, itt is, 

ott is felhődül egy-egy nehéz tarack a bosszú 

féli lustálkodás után és csattogó kis .géppus-

káik stílszerűen pótolják az ébredő fülemülét. 

A „tavaszi /munka" még nem kezdődött meg 

ugyan, de bizakodva tekintünk szét .pompás 

vetésiünkön, a buján burjánzó drótmezőkön, 

amelyeken szükség esetén pillanat alatt 'ha-

taígnas erejű villamos áram száguld keresz-

tül-kasul, nem kis bosszúságára az aknák fel-

robbantását intéző bajtársaknak, akik ilyen 

formán tétlenségre lesznek kárhoztatva. Jól 

fűtött, villa ny világi tásos betoribodu irja ink-

ba.n részvéttel gondolunk az otthon drukko-

lok ra, akik még latolgatják az esélyeket, mi-

dőn mi már az abszolút bizonyosság verő-

fényében sütkérezünk.. 

A hadvezetőség /Edison osztaga a -télen 

ugyancsak szorgalmas volt. Lépten-nyomon 

kolosszális luslirumentumok tűnnek élénk, 

csak győzzük kitanulni a sok furfangos ma 

sinériát és hamarosan meg ne unják szerepü-

ket a kísérleti nyulak. Például izgatottan les-

síik ta „láugfuvó" début-jét, csodaszép dolog, 

ha jól emlékezem odahaza a miniatűrjét au-

togen-hegesztőnek hívják. A napokban ven-

dégünk volt egyik sokratartatt szólistája 

ennek a sosszu színjátéknak, eljött személye-

sen megnézni az utolsó fölvonás beállítását. 

(Egyik untauglich barátom is azt irja ha-

zulról, hogy csak kitartás, már a vége felé 

járunk.) Mindennel nagyon meg volt elé-

gedve és a döntő sikert elmaracliatatlannak 

tartja. 

Egyik másik szabad órámban — akad 

vagy 20, ha hosszai a nap — ezután is össze-

szedem ceruzahegyre kívánkozó impressziói-

mat és elküldöm neked, ha már nem harag-

szol a tavalyi lustaságomért. Azután meg 

majd csak eljön már a világmegváltó: Ab-

geljlaseo, és bucsut mondunk ennek a mes-

terségnek. Ámbátor sajnálni fogom az ordo-

náncomat világéletemben, mert olyan fánkot 

Kass Jani bácsi sem csinál, mint ez a gyerek, 

viszont meg kell hagyni, hogy honnan venne 

szegény Jani bácsi nullás lisztet, ha csak va-

lamelyik harctéri szakács (meg nem szánná 

és küldene neki a fölöslegéből. 

M. K. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, március 7. A Milli-iigy-

nökség jelenti a főhadiszállásról: A külön-

böző frontok egyikéről sem jelentenek liirt 

változásról. 

Az oroszok kaukázusi offenzívája. 
Berlin, március 7. Az orosz vezérkar 

március 4-iki jelentése .szerint az orosz csa-

patok tovább üldözik a törököket Biti is irá-

nyában. A törökök Masrától délnyugatra 

támadást kíséreltek meg, de eredménytelenül. 

Az előnyomuló seregnek ezen a vidéken ró 
héz viszonyokkal kell megküzdeni. Az utak 

rosszak, sürü hó esik. 

Az orosz vezérkar egy későbbi jelentése 

szerint az orosz csapatok rohammal elfoglal-
ták Bitlis városát. (Erze,rumtól 200 kilomé-

ternyire délre.) 

Stockholm, március 7. A plétervári táv-

irati ügynökség -hivatalos jelentése szerint 

az oroszok Bitlts városát az éjszaka elfoglal• 
ták. Háromszoros szuronyroihamot intéztek 

a törökök ellen, akik hősi ellenállást tanúsí-

tottak. Ember-ember ellen harcolt. Az oro-

szok husz darab Krupp-ágyut zsákmányol-

tak és kezükbe jutott a tüzérségi muníció* 

raktár. 

Francia foglyok és sebesültek 
Németországban. 

Freíburg, március 7. Az utóbbi naixrk-

ban a freiburgi pályaudvarra az észsakfran-

ciaországí harctiélrről több sebesültszállító 
vonat ékezett, amelyek legnagyobbrészt se-

besült fogoly francia katonákkal vannak meg-

rakva. A néhéz sebesülteket a freiburgi kór-

házakban helyezték el, mig a könnyebbeket 

tovább szállították a környékbeli hadikór-

házba. A sebesült szállító vonatokon kivül 

sürün érkeznek francia foglyokkal zsúfolásig 
megtelt vonatok Verdun felől. 
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Március 8-án, és 9-én, 
szerdán és csütörtökön 

Irodalmi est. 

Anton Chodn 
kiváló német iró szenzációs drámája 

I s 
Dráma 4 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor, 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

adatnak ki. 


