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70 h o l d a s konyhakertéssete! n a g y baromfitelepet l é t e s í t e t t 
a város, 

(Saját tudósítónktól.) Sctdiéty Sándor 
városi főszámvevő, annyi sok és láthatóan 
eredményes munka erős, és tehetséges veze-
tője elkészült a város konyhakor jészeténék 
megszervezésével. A hatalmas, hetven holdas 
konyhakerti telepSn már megkezdődött a 
munka, amelynek egyik gyümölcse a szegedi 
piac gyökeres megrendszabályozó s'a lehet, 
így rendezte be ugynis a hatóság munkáját, 
amely éppen azért kezdett a konyhakerti 
telep létesítésébe, hogy ezzel megrendszabá-
lyozza a piacot. A hatóság máris szerződést 
kötött 12 szegedi kofával, amelynek értelmé-
ben a kofák kötelezik magukat arra, hogy 
bárhonnan vásárolnak bármilyen élelmicik-
ket, azt a Bodonról kikerült növények árán 
tartoznak eladni és kizárólag a szegedi pia-
con. A kofák viszont megkapják a város 
bodomi konyhakertészete termésének legna-
gyobb részét a várostól elárusitásra és az 
árusítást hatósági cég alatt fogják végezni. 
A kofákat viszont egy piaci ellenőr fogja 
ellenőrizni, azonkívül, hogy mindenütt ki 
lesznek függesztve a hatóság által megálla-
pított árak. 

A bodomi konyhakertészeten hetven lány 
dolgozik. A lányokat a békésmiegyei Knűröd-
ről hozták Szegedre, a Bo dómra, ahol száz 
munkásnő és munkás részére lakásokat is 
építettek. Ebben laknak most a lányok, akik 
serényen munkáikodnak a szegény szegedi 

napok virulnak az ő munkájuk következté-
ben. A bodomi hetven holdon palántáktól 
kezdve végig minden konyhakerti növény 
kapható lesz. így termeszteni fogják még az 
úgynevezett szervián-paprikát és a csemege-
kukoricát is. Nagymennyiségű dinnyét is 
vetettek. Ha a kísérlet sikerül, jövőre még 
nagyobb arányokban fogják a városi konyha-
kertészetet kibővíteni, amely előreláthatólag 
fölmenti a kiuzsorázott városi lakosságot leg-
alább a tűrhetetlen piaci uzsora alól. 

Épül és hamarosan megkezdi működé-
sét a hatósági baromfitelep is. Ez egyelőre 
1200 anya- és apaállattal .és négy költőgép-
pel kezdi meg működését és hatalmas ará-
nyokban kívánja a város hatósága fejleszte-
ni. Jelenleg 12 ács dolgozik a baromfiak pa-
lotájának építésén, amelyhez szintén mnnkás-
lakások fognak csatlakozni, ö t hát múlva 
minden valószínűség szerint a baromfitelepet 
is iizembe helyezik. A munkálatokat itt is, 
mint a konyhakertészetnél, Scultéty Sándor 
főszámvevő maga vezeti. 

Nagyon szép tervek ezek, bölcs gondo-
latok és hasznos munkák. Csak aztán a fo-
gyasztók is hasznát lássák. Nehogy a városi 
konyhakertészet termékeinek az ára a piaci 
árakhoz idomuljon! Ha ugyanis nem csaló-
dunk, a polgárság érdeke azt kívánja, hogy 
legalább a városi konyhakertészet termékei-
ből lehessen „olcsón" vásárolni. 

fogyasztók érdekében, akikre talán csak jobb 
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Ritaiános békevágy Szerbiában. 
— Milyen béke e l ég í t ené kl a szerbiaiakat. — 

— A Délmagyarország bécsi munkatársától. — 

Bécs. április 5-én. 
Az Ukrániával és Oroszországgal, majd 

pedig a Romániával megkötött béke íölszin-
re vetette a Szerbiával kötendő béke problé-
máját. Nagy érdeklődéssel viseltetvén e kér-
dés iránt, leutaztam Belgrádba, hogy a 
helyszínen tájékozódjam az otthon maradt 
szerbek hangulatáról és megismerjem állás-
pontjukat az esetleges különbékével kapcso-
latosan. Illetékes politikusokkal folytatott be-
szélgetéseim arról győztek meg, hogv a 
szerb nép zöme immár megérett a békére s 
azt őszintén óhajtja. A szerb álláspontot, a 
béke utáni vágyódást s a békés megoldás le-
hetőségének módozatait leginkább az a be-
szélgetésben tükrözi vissza, amelyet a szerb 
politikai világ 'kétségtelenül legmarkánsabb 
egyéniségével: Pdtrovics Vukasinnal folytat-
tam. Petrovics mintegy kilenc izben viselt 
miniszteri tárcát, jelenleg leginkább politikai 
és törtéuejmi tanulmányokkal foglalkozik s 
alapos ismerője a szerb probléma minden 
részletének. Fejtegetései annál is inkább 
számot tarthatnak az érdeklődésre, mert 
ép a monarchia külügyminisztere: gróf Czer-
nin volt az, aki mint legilletékesebb egyén, 
most elmondott beszédében a szerb nép ál-
talános békevágvát konstatálta. 

— Mi szerbek — mondotta Petrovics 

— a legőszintébben akarjuk a békét. Alig 
van ennek az országnak olvan józanul gon-
dolkozó fia, aki már ne látta volna régen be, 
ihogv a szerb politika az utolsó évtizedben 
helytelen uton járt. Három évtizede hirdet-
tem immár, hogy Szerbiának a monarchiára 
kell támaszkodnia, mert gravitálásának ter-
mészetes iránya észak felé mutat. A pán-
szláv agitáció, a cári Oroszország zsoldjá-
ból élő propaganda teljesen megfertőzte, 
megmételyezte a nép széles rétegeinekjeikét 
s ez, párosulva a nagvszerb eszme szülte 
rajongással, elhomályositotta a józan gon-
dolkodást, ugy hogv lelkiismeretlen politiku-
soknak könnyű dolguk akadt, amikor az or-
szágot katasztrófába döntötték. A cárizmus 
bukása, országunk katonai megszállása, az 
antant balkáni kudarca és megszégyenítő 
veresége a többi frontom, maid pedig a ke-
leten megkötött, három béke s a keleti há-
ború befejezése, légióként Pedig a központi 
hatalmak várható végleges katonai diadala, 
arról kellett hogy meggyőzze a szerb népet, 
hogv jövendőbeli boldogulás szempontjából 
számára csak egv ut van: mielőbb békét, 
tisztességes, becsületes békét kötni a köz-
ponti hatalmakkal s őszinte becsületességgel 
arra kell törekednie, hogv a jövőben barát-
ságos viszony fejlődjék ki a két szomszédos 

állani között. Én jól ismerem népemet és 
merem állítani, hogv az ország túlnyomó 
része igy gondolkozik. 

— És miként gondolja Excellenciád a 
békét megvalósítani tudni? — kérdeztem. 

— Ez bizony, elismerem, nem a leg-
könnyebb feladat. Arról ugyanis meg vagyok 
győződve,.hogy az országnak külföldön bo-
lyongó úgynevezett, kormánya semmi szin 
alatt nem fog békét kötni. Karagvorgvevies 
Sándor épp olv kevéssé köthet békét, mint 
Pasics Nikola: hógvi ők, mint környezetük 
teljesen az antant befolyása alatt állanak, 
kitartotfjai annak, igy önálló lépést, pláne 
ilyet, valóban nem várhatunk tőlük. Szerin-
tem a béke megkötésére irányuló akciónak 
innen az országból, a népből kell kiindulnia, 
elvégre a szerb kormány nem képviseli a 
népet, s miután nincs országa, ahol kormá-
nyozzon. igy nem is kormány az. mintahogy 
a szkupstina sem tekinthető a nemzet jogos 
képviselőjének, mandátuma már régen lejárt. 
A szerb nép maga van hivatva sorsa fölött 
dönteni s abba épp azoknak nem lesz bele-
szólásuk, akik őt katasztrófába sodorták. 
Nem hiszem, hogv sok időbe teljen, hogv az 
itthon élő másfél millió szerb nép békevágya 
•konkrét formákat öltsön s a korfui kormány 
nélkül megcsinálja a békét, amire az úgyis 
képtelen. 

— Mit gondol Excellenciád, milyen ala-
pon jöhet létre a béke Szerbia és a 'központi 
hatalmak között? 

— A tisztességes béke alapján. Azt jói 
tudjuk, hogy országunk háború előtti terü-
lete nem maradhat meg teljes épségében, 
Bulgária meg fogia kapni Macedóniának őt 
jogosan megillető részét. A Morava-völgvet 
azonban nem engedhetjük át, Nis és Pirot 
birtokáról nem mondhatunk le. Olyan békét, 
amelv annyira megcsonkítaná az országot, 
hogv az kisebb lenne, mint volt Milán király 
ideiében, nem fogadhatunk e! s ha azt ránk 
kénvszeritenék, soha nyugalom és rend nem 
lenne itt a Balkánon, megmaradna az or-
szág továbrb is Európa tűzfészkének... De 
amennyire mi a helyzetet ismerni véljük, 
erről nincsen, szó s az a jóindulat, amelv az 
önök részéről a megszállás alatt a szerbség 
iránt megnyilatkozott, kezesség nekünk a 
tisztességes béke megkötésére s igv kiiátás 
van arra, hogv a monarchia és Szerbia kö-
zött a jövendőben kölcsönös megértésen 
alapuló, békés, barátságos szomszédi viszony 
fog kialakulni. Ennek az elérésére törekszünk 
mi teljes őszinteséggel. 

Irinyi Jenő. 

— Budapesti tudósítónk telefonjelentése, — 

(A kormány álláspontja a megegyezés 
ügyében.) A választójogi bizottság keddi 
ülésén fog elhangzani az a nyilatkozat, a 
mely precizirozni fogja a kormány állás-
pontját a választójogi törvényjavaslat tár-
gyában. A nyilatkozat, amelyet Wekerle, 
vagy Vázsonyi fog megtenni, közölni fogja, 
hogy mily pontokban nem enged a kormány 
és mily pontokban hajlandó konipromisz-
szumra. Hiteles értesülésünk szerint az en-
gedmények a következők: 

A domicilium kérdésében az engedmény 
6 hónap lesz. 

Hajlandó a kormány elejteni azt a fel-
tételt, amely kimondja, hogy választó, aki 
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hangja páratlan! 
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