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Baráti levelezés 
Szeged 
és Johannesburg 
között 

(A Dálnwgyarország munkatársától.) Január 

első napjaiban levél érkezett a délafrikai Johan-

nesburgból a szegedi polgármesteri hivatalhoz. A 

levelet George W e e k s johannesburgi banktiszt-

viselő küldte és levelében arra kérte a polgár-

mestert, hogy tegye lehetővé számára azt, hogy 

magyarokkal levelezhessen. A levelet leközöl'* a 

Pélmagyarország és Rásó Sándor szegedi fiatal 

kereskedő ós angol nyelvű idegenvezető válaszolt 

George Weeksnek. Egy hónap múlva megérkezett 

Ráaó levelére a válasz. Igen melegen megköszönte 

Weeks a levelet és közölte, hogy szivesen leje-

lezne, mert igen sokat szeretne tudni Magyaror-

szágról. Megírta, hogy husz éves és egy qagy 

banknak a tisztviselője. Leírta levelében az af-

rikai viszonyokat és arra kérte Rásó Sándort, 

hogy mindent őszintén irjon meg Magyarország-

tól, amely éppen kilenc és félezer kilóméterre van 

tőle. Rásó Sándor részJetas választ küldött, 

amelyre azután egy hónap múlva megjött Weeks 

ujabb levele. Megköszönte a szegedi fény-képfelvé 

teleket és csodálkozik azon, hogy Szeged liyen 

szép és nagy város. Elmondotta továbbá, hogy i 

bár szorgalmasan olvassa a lapokat, Magyaror- ' 

szagról eddig még alig hallott valamit. Általában j 

keveset tud a magyarokról, mert magyarral még j 

soha életében nem találkozott és nem hallott még 

magyarul beszélni senkit. A marseillei-merénylet-

ről olvasott — írja tovább —, de nem hisz ebben 

az ügybem a lapoknak. Magyarokkal mindössze 

annyi kapcsolata volt ezideig, hogy egyizben lá-

tott egy angol könyvben egy magyar szöveget, 

amely igy kezdődik: ..Hisgck egy Isimben, Hiszek 

egy h a z á b a n . . E z t a szövegrészt lemásolta és 

eltette emlékei közé. mint a magyarokról szóló 

egyetlen dokumentumát. A levele további részé-

ben ieirja Johannesburg környékét, amely olyan, 

mint a Hungárián Puszta. . ." A legutóbbi levelét 

a napokban kapta meg Rásó Sándor. Ebben a le-

velében a fiatal Weeks nagy előmenetelről szá-

mol be. Megirja, hogy a levelezés óta igen <vok, 

Magyarországról szóló könyvet elolvasott. Talált 

,.Oh, nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt ha-

roég egy magyar szöveget, amely igy hangzik 

talnra, birtoka; Magyar tenger vizében hunyt el 

Éjszak, Kelet, a Dél hulló csil laga.. ." Részlete-

sen beszámol ezután az ottani fizetési viszonyok-

ról. Megirja, hogy ott egy angol fontért 32 pengőt 

fizetnek. Az ő fizetése havi 10 font, tehát 339 pen-

gő. Fizetése négy éves szakaszokban, évente emel-

kedik, de csak 31 éves korára ér el havi 740 pen-

gős fizetést, éppen ezért nincs is kedve ottmarad-

ni a banknál . . . Az állami tisztviselők: vasutasok, 

postások ,rendőrök ugyanígy kapják a fizetésüket. 

Az élet meglehetősen drága. Egy ebéd egy és fél, 

két shillingbe kerül (2.40—3.20 pengő) teljes havi 

ellátás hat-nyolc fontba kerül. Levele végén azt 

irja, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz, nem tar-

tozik az árja-családhoz, de őt éppen ezért érdekli 

éppenugy, mint a finn nyelv, amelyet nagyon ha-

sonlatosnak tart a magyarhoz... 
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Ecyyedtil nálam kaphatók 

a világhírű PUCH és speeiai STEYR 
elsőrendű kerékpárok g u m m i k és 
alkatrészek az ismert f i i l é r e s árakban. 

SIINDIRD r á d i ó k é , P H I L I P S 

újdonságai kiesi részletre ná lam kaphatók. 

Sporl- és g y e r m e k k o c s i k ölesén 

tifa Szántó Sándor 

csillár A METEOR 
nyárt leltári vására szenzáció I! 

Megérkeztek csillár és állólámpa újdonságaink. 
Egyes tipusu csillárok, á l ló lámpák, mélyen leszállított árban 

METEOR „.„..GYÁR 
Kedvező fizetési feltételek. Unio-könyvecskék érvényesek. Kérjük kirakataink megtekintését 

Szeged eddig már több, 
mini 300 mázsa almát exportál! 

A szigorú fertőtlenítést kényszer eredményei 

(A Dél magyaron: dg munkatársától) Az elemi 
csapások, a fagy, a jég, majd a szárazság felbe-
csülhetetlen pusztításokat okoztak s szegcdi gyü-
mölcstermésben. Tönkretették a szőlőt, a cseresz-
nyét, a barackot, de csodálatosképen az almater-
més alig sze.nvedett valamit, sőt a szakértők meg-
állapítása szerint, minőség szempontjából az idei 
termés még jobb a tavalyinál is. A gyümölcsex-
portőrök egyetlen komoly anyaga Szegeden igy 
az alma maradt, amellyel a gazdák igen szép 
eredményeket érnek el. Az almaexport lebonyolí-
tásának előmozdítása érdekében hosszabb idő óta 
Szegeden tartózkodik a külkereskedelmi hivatal 
megbízásából Statzenauer Hugó, aki közölte a vá-
ros hatóságával, hogy az idén már eddig is több, 
mint 300 métermázsa almát exportáltak Szeged-
ről. Az exportra kerülő alma ára jelentékeny emel-
kedést mutat, amennyiben a kifogástalan gyümölcs-
ért kilónkint kO fillért fizetnek az exportőrők. 
Ezt az árat azonban csak a pajzstetü etlen fertőt-

lenített gyümölcsösök terméséért tudják biztosí-
taná. A nem fertőtlenített gyümölcsösökben ter-
mett almáért 10 fillérnél nem igen fizetlek töb-
bet. 

A szakértők megállapítása szerint az almater-
més minőségének javnlása elsősorban annak a szi-
gorúságnak köszönhető, amellyel az illetékes ha-
tóságok rákényszerítik a gyümölcstermelőkéit * 
pajzstetüjertőzés elleni rendszeres védekezésre. A 
fertőtlenített gyümölcsösök termése öss;:ehason-
reskedelmi hivatal figyelmezteti azokat a gazdá-
lithatatlanul értékesebb, mint a többieké. A küHce-
kat, akik exportcélra hozzák a szegedi piacra al-
matermésüket, hogy a fertőtlenített gyümölcs közé 
ne tegyenek fertőzött gyümölcsöt, mert ezzel nem-
csak az értékesítés lehetőségéit, hanem az export-
lehetőséget is kockáztatják. Az exportőrők ugyan-
is exportáron csak a teljesen tisala gyümólcaW 
veszik át. 

Nem sikerült 
a szegedi alma angliai exportja 
10 mázsa egységes minőségű almát sem tudtak összeszedni — 
Eddig Összesen 10 vagon almát szállítottak Szegedről külföldre 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Hetek 

óta nagy előkészületet tettek a szegedkörnyéki 

gyümölcstermelök körében, hogy próbaképpen 

asztrachán pirosalmát exportálnak Angl iába. 

A Külkereskedelmi Hivatal is elősegítette az 

akciót, a Máv. speciális hütővagont bocsájlolt 

a gazdák rendelkezésére. Ugy volt, hogy az el-

ső vagon a lmát a multhéten szállítják el Sze-

gedről Londonba, egy londoni céggel már meg 

is volt a megállapodás az átvételre. 

A szegedi alma angliai exportjá-

ból azonban nem lett semmi. 

Arra számítottak az export kezdeményezői, 

hogy legkevesebb 20 métermázsa egységes, 

asztracháni pirosalmát sikerül összeszedni a 

szegedi termelőknél, de 

ennek a mennyiségnek a felét nem 

tudták biztosítani. 

Ez a tíz mázsa is kevert faj tá jú volt és első 

a lka lommal , ilyen száll ítmánnyal, nem lehe-

tett volna a siker kilátásával megjelenni , a 

londoni piacon. Ebben az évben léhát nem 

szállítanak Szegedről almát Angliába, nem-

csak azért, mivel nincs egységes minőségű 

gyümölcs, hanem a magas árak is lehetetlen-

né teszik az angliai kivitelt. Az öt-hat napos 

szállítás rendkívül megdrágítja a küldeményt, 

de egyébként is magas az a lma ára annak el-

lenére. hogy kielégítő a termés. 

Az angliai export helyett Ausztriába és Né-

metországba száll ít ják Szegedről intenziven 

az almát. Erre a két helyre eddig közel 

10 vagon almát küldtek ki Szeged 

környékéről. 

nem sokkal kisebb mennyiséget, min t tavaly 

ilyenkor. Különösen Ausztria érdeklődik a sze-

gedvidéki a lma iránt és méginkább fokozható 

volna az osztrák export, ha valamennyivel ol-

csóbban adnák a szegedi termelök az a lmát . 

Az almakivitel előreláthatólag augusztus kö-

: zepéig tart és remény van rá, hogy hetenkint 

;• 8—10 vagont tudnak exportálni. A Szegedvi-

déki Gyümölcstermelők Egyesülete igyekszik 

az exportálást azzal is megkönnyíteni, hogy as 

exportládákat kiküldeti a termelőknek, a hely-

színre és közvetlen abba válogatják bele az al-

mát. Azonban még most is sok a panasz ami-

att, hogy egyesek „színezik" a küldeményt, s 

láda tetejét szebb gyümölccsel töltik meg, 

mint az al ját és nem egységes fa j tá jú az el-

küldött mennyiség. 

Az előjelek szerint a szegedi alma exportja 

melleit. 

Szeged környékéről csemegeszólöt 

nagymennyiségben fognak az Idén 

külföldre szállítani. 

Londonból is érdeklődnek több mázsa szegedi 

csemegeszőlő iránt és remény van rá, hogy az 

; a lma helyett, ma jd sikerül szólót k iv inni 

Angliába. A szőlőtermés, — a Gyümölcsterme-

lők Egyesületében kapott információnk sze-

rint — szépen rendbejött, kiheverte nagyjá-

ból a májusi fagy pusztításait és közepes ter-

j mésre lehet számítani, a kövid inkát és a riz-

linget kivéve. Ezekből kevesebb lesz a termés, 

mert a többhét óla tartó szárazságot is nagyon 

m«gsinvlették. A tegnapi esó mondhatn i az 

utolsó óráhan érkezett, mert az esőhiánynak 

már katasztrofális következményei mutatkoz-

tak a szegedkörüli szőlőkben. 


