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Fkainak a szegedi határban 
— K e v é s a m u n k a e r ő . — 

Szeged környékén épen ugy, mint az Al-
földön, valamint az ország közép és déli vár-
megyéiben megindult a nagy munka : az ara-
tás! Hogy a terméseredmény voltakép milyen 
hozamú lesz, azt ma még a próbacséplések 
alapján sem lehet megállapítani, annyira nem, 
hogy a napokban megtartott közös élelmezési 
tanácskozás eredménytelensége is ezen múlott. 
A gazdák átlagos számitása szerint azonban 
körülbelül ugyanolyan terméseredmény várható 

'búzában, rozsban és árpában, mint az elmúlt 
évi volt. Természetesen lehet az jobb is, hiszen 
épen az utolsó évek becslésen alapuló eredmé-
nyei h valóságban sokkal kedvezőbbek voltak. 

Az utolsó hetek hűvös és csapadékos idő-
járása a vetések beérését és acélosságát meg-
lehetősen késleltette, bár a gazdák között so-
kan vannak, akik azt a nézetet vallják, hogy 
épen ezen időjárás javiíoíta fel a termésered-
ményt különösen ott, ahol még a szemképző-
dés teljesen be nem fejeződött, tehát az észak-
nyugati megyékben. Nálunk már az esőzések 
zavarólag hatottak az aratásra. Akkor ugyanis, 
amikor már kazal alá kerülhet a gabona, az 
eső nem kívánatos. A beázott keresztek, a le-
tarolt buzarendek gyűjtése, száritgatása nem 
javítja, sőt károsan befolyásolják az aratási 
munkálatokat és magát a buza minőségét, meny-
nyiségét. A kaposnövényekre ellenben kedve-
zőbb időjárást, mint eddig volt, kívánni sem 
lehet. Burgonya, bab, kukorica, cukorrépa stb. 
a kellő esőmennyiség mellett gyönyörűen fejlő-
dik és ha a közös élelmezés Németország 
Ausztria és Magyarország között te! nem bo-
ritja a fejkvótát eme termények eloszlása tekin-
tetében, ugy a burgonya és kukorica /terméssel 
baj aligha is fog mutatkozni ebben a gazda-
sági évben. Félő azonban, hogy azt, amit a 
természet megadott a mSgyar népnek, gyo-
moradóban oda kell majd fizetni a szövetsége-
seknek. Szóval nemcsak a vérünkkel, hanem az 
ennivalónkkal sem rendelkezhetünk szabadon. 

Ami a gazdasági betakarításokkal járó 
nagy munkáltatások végrehajtását illeti, a ba-
jok már most, a kezdet-kezdetén keservesen 
jelentkeznek és elég szomorú, hogy ezek a 
bajok a munkaerő elégtelensége terén napról-
napra csak fokozódni fognak. A nemzet ősi 
ereje, a földműves magyar nép csak csonka 

töredékekben kerülhet haza; a hadifoglyok, az 
oroszok számszerint megapadva, hazavágyva 
ma már még annyit sem érnek, mint a mult 
évben, az olasz foglyok munkabírás tekinteté-
ben meg sem közelitik az oroszokat. Lusták 
és alattomosak. A katonai segitőcsapatok pe-
dig, mint azt a honvédelmi miniszter előre is 
jelezte, nem állhatnak oly mennyiségben a 
törvényhatóságok és munkáltatók rendelkezé-
sére, amint az kivánatos lenne. Így a kisbirto-
kokon, egy-két, öthoidas bérleteken az aratási 
munkálatok a család és a szomszédok segéd-
kezése mellett még csak simán folynak, azon-
ban a közép és nagybirtokokon a munkaerőben 
jelentős, sőt aggályos bajok mutatkoznak. Pe-
dig a termés betakarithatása és pedig kellő 
időben, országos nagy érdek. Nem elegendő 
tehát a munkaerők egy részét a Haditerrnény 
részére épitendő raktárak, gyüjtőtelepek elké-
szítéséhez kirendelni, hanem elsősorban a ga-
bona levágásához, kazalba gyűjtéséhez kell 
kirendelni minden erre a célra használható 
épkézláb embert. Mert szerencsétlenebb élel-
mezési politikát e! nem tudunk képzelni, mint 
ami most nálunk épen a munkaerők kiutalása 
tekintetében folyik. 200—500 holdas birtokokra 
5—6 emh^r, 1000—2000 holdas birtokokra 
8—10 ember ha jut és ily arányban tovább. 
Hogyan lehessen tehát győzni az aratási mun-
kálatokkai járó erőfeszítéseket? Ha csak sür-
gősen ujabb célirányos intézkedések nem té-
tetnek, igen könnyű belátni a kedvezőtlen 
eredményt, ami nem lehet más, mint a termény 
jelentős* részének a tönkretétele. Ez pedig nem-
zetgazdasági és közélelmezési szempontból 
valóságos isíencsapása lenne akkor, amikor a 
fejadagok amúgy is leszállitattak és a közös 
élelmezéssel járó nehéz körülmények semmi-
féle napsugaras reménységet nem nyújtanak 
az ország szenvedő népének. Minden szem 
búzára szüksége van ennek az országnak, 
minden elveszett, tönkrement buzaszem egy-
egy csepp vér árával egyértékü ma és nem 
tűrhető az, hogy bármelyik is a könnyelműség 
játékául szolgáltassák ki. Munkaerő nélkül nem 
lesz kenyér, kenyér nélkül nem lesz vér és 
ennek az országnak mindkettőre feltétlenül 
szüksége van, mert a felcserek már túlontúl 
sok vérét csapolták le. 

mövesze' 
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Ne mulassza el senki a Belvárosi Kabaré 
uj műsorát megnézni, ' mert még csak szerdán 
kerül szinre. ilyen műsor még nem volt Sze-
geden. Az esti pénztárnál annyian vannak, hogy 
már kényelmi szempotból is érdemes a jegyet 
megváltani, a Pető-féle tőzsdében. Az előadást 
kedvezőtlen időben a Tiszában tartják meg. Az 
előadások pontosan 9 órakor kezdődnek. 

Hosx'é^fs ígfweiik a gazdasági szövetséget. 
— A salzburgi gazdasági tanácskozásuk. — 

Bécs, julius 9. A Magyar Távirati Iroda j 
jelenti: A Salzburgban megkezdődött német- ' 
magyar-osztrák gazdasági tárgyalásokról a la-
pok a következőkről értesülnek: 

A konferenciának kizáróan gazdasági jel-
iege van és nem kerül semmiféle politikai vagy 
katonai természetű kérdés tárgyalásra. Ausztria-
Magyarország álláspontját a hivatalos körök és 
a gazdasági érdekszervezetek már behatóan 
megbeszélték és ezen az alapon fogják foly-
tatni most is a tanácskozásokat. Az érdekszer-
vezeteknek már hosszabb időé át alkalmuk 
volt állást fogialni. 

_ Kz első kérdés az egyezmény érvényességi 
körére vonatkozik és, ebben u kérdésben elha-
tározták, hogy megegyezést ssupán a monar-
chia és Németország közt létesítenek. Ausztria-
Magyarország inditványa az. hogy a három ál-
lam közti viszony ne a teljes vámmentes for-
galom alapján nyugodjék, hanem hogy vata-
mennyi lényegek, vámra szoruló termék vám-
védelem-alá helyeztessék. Azok a fontos termé-
kek, melyek az Ausztria-Magyarország és Né-
metország közti szabad forgalom miattt hát-
rányt szenvednének, meghatározott vámtétel alá 
esnének s az egyéb termékek részére a vám-
szabadságot hoznák be. 

Igy tehát vegyes rendszerről van szó, a 
védvám és a vámszabadság kombinációjáról. 

A mezőgazdasági termékeket illetőleg sza-
bad forgalmat indítványoznak, megállapítják 
fovábbá, hogy a megalkotandó vámszövetség-
bek nem lesz aggressziv jellege az ezidőszerint 

ellenséges államok ellen, sőt inkább ugy fog 
alakulni, hogy a barátságos viszony helyreállí-
tása annak idején lehetséges legyen. A keres-
kedelempolitika akciószabadságát bármely más 
országgal való kereskedelmi egyezmény esetére 
megóvják. A monarchia és Németország között 
fentartják a legszigorubbakezió szabadságot. A 
egyezmény időtartamául husz évet terveznek, öt 
év után a szerződést revidiálják és valószínű-
leg ilyen reviziót fognak csinálni minden öt 
évben. 

Salzburg, julius 9. Ausztria-Magyarország 
és a Németbirodalom között meginduló gazda-
sági megbeszéléseket kedden délelőtt 11 óm-
kor kezdték meg. Grátz Gusztáv külügyi osz-
tályfőnök és dr. Körber titkos tanácsos, kép-
viselő aeszédével nyitották meg az ülést, ame-
lyen azt a kivánságot fejezték ki, hogy a tár-
gyalások Magyarzrszág, Ausztria és Németor-
szág gazdasági érdekeire kedvező eredménnyel 
végződjenek. A mai előtanácskozáson a német, 
osztrák és magyar kormány 3—3 delegájtja 
vett részt. 
V - *«a»R«H»s9»!s»igoBaw»a»as«s«ijaaJS«»ii»«i««*B»ia!i<i(ií»»i>i'i»vm 

Németországban nem emelik fel 
a véd köteles korhatárt. 

Berlin, julius 9. Az ismételten felbukkanó 
hirrel szemben, hogy a védköteles korhatárt 
50 évre felemelik, illetékes helyen kijelentik, 
hogy ez a hir koholmány. 

oooo 
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 

Péntektől-vacárriapig; „Az ősember" fantasztikus dráma 
4 felv. Irtálc: Győri Ernő és Somlyó hol tán. Azon-
kívül „A kis gézengúz" vigj. 2 felv. 

A „VASS"-MOZI MŰSORA : 
Vasárnap 14-én „Egy éjszaka törtenete" apaesdráma 3 

felv. és a „Házasulandó fiatalember" vígjáték 2 
felvonásban. 

* A félmilliós bankrab lás cim alatt egy 
rendkivíil izgalmas detektivdrámát mutat be 
szerdán és csütörtökön az Uránia-szinház. A 
darab meglepő fordulatai, pompás jelenetet 
elejétől végig lebilincselik a közönséget. A ki-
sérő műsor is elsőrangú. 

f ekfos áz'eirtoesatő: Pásastor józsa i 
Xi&dAtutajöonos: Virwnt L. 
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Szerdán utoljára 

A műsorok műsora! 
Arnyai, Hunyadi, Viola Giza 

és a társulat többi tagjai . 

Az ö n g y i l k o s o k klubja, A link f o g á s z 
A h a j ó s k a p i t á n y , A z o k a t y ú k o k . 
Te s z ő k e l e á n y , A g a z d a g n é p f e l k e l ő 

stb. stb. 
Kávéházi i talok. :: Cigányzene. :: Su fe t í . 

legyek etilre uáiíMü a Pető-féle fössiében. 
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában. 

Egyenruhák 
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása. 

S Z E G Ő Á R P Á D hadfelszerelési intézete 
Szeged, Köicsey-utca 10, sz. Telefon 291. 


