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VidaRovicH László, Kárász ucca 16. 
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Díjtalanul bemutatja. 
Regi rádióját becseréli 

M á r t o n 
Szeged, Kelemen u. ll. 
Kedvező részletfizetés. 

Az összes ujtypusu TELEFUNKEN rádiókészülé-

keket készséggel bemutatja. 

METEOR 
Csillárgyár RT. lerakatából, 
Szeged, Kórász u. II. Teleion 33-71) 

Áz összes uifypusu 
TELEFUNKEN rádió-
készülékeket kész-
séggel bemutatja 

0 DEUTSCH ALBERT kft 
Szeged, Kárász ucca 7. lelefon 18-71. 

Kedvező reszletíizetesre Is kopható. 

Kötelező téli védekezés, 
hűtőház és konzervgyár 

a szegedi gyümölcskivitel Sejlődé-
sének három fontos foltétele 

Vasárnap, 1958. szeptember 4. 

Meg kell védeni 
az Ausztriában lévő 

magyar vagyont 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ausztria 

területén, főleg Bécsben, igen sok olyan vállalat 
működik, amelynek magyar állampolgár volt a tu-

lajdonosa és igen sok magyar állampolgárnak van 
ingatlanvagyona Ausztria területén. Ausztriának Né-
metországhoz történt csatolása után a volt osztrák 
területen is fokozatosan végrehajtják a Harmadik 
Birodalom törvényeit. Az Ausztriában lévő magyar 
vagyou problémája már kezdettől foglalkoztatja 
a magyar kormányt és ebben az ügyben folytak is 
tárgyaiások a két állam között. Most, hir szerint, 
a kérdés mégoldása döntö stádiumba jutott. Erre 
lehet következtetni a » Nemzeti Ujság« alábbi köz-
leményéből, amely a lap legutóbbi számában je-
lent meg: 

»Az Anschluss bekövetkezése után megkezdő-
dött az osztrák gazdasági életnek hozzáidomitása 
Németországhoz. Ez az átalakulás nemcsak a ma-
gyar—osztrák külkereskedelmi kapcsolatokat érin-

tette, hanem számos problémát vetett fel az Auszt-
riában levő s magyar állampolgárok tulajdonát ké-

pező vagyonokkal kapcsolatban is. ilyen módon kü-

lön probléma állott e]ő a házvagyonnal kapcsolat-
ban, amiről azután tárgyalások indultak meg. A 
problémának egy másik körét képezték azok a va-
gyonok, amelyek üzleti vállalkozásban feküsznek. 
A gazdasági élet átalakítása során nemárja kezek-
ben levő vállalatok vezetésében sorra következtek 
a változások. Ennek során magyar állampolgár tu-
lajdonát képező vállalatokkal kapcsolatban is elő-
fordultak bizonyos intézkedések. A magyar gazda-
sági körökben azt az álláspontot hangoztatták, hogy 
idegen állampolgárok vagyoni érdekeit védelem-

ben kell részesíteni. Most az a hir terjedt el, hogy 
Bz a probléma a magyar államférfiak németországi 

tárgyalásai során is szóba került. A Németország-

ban folytatott tárgyalások, a most elterjedt hirek 
szerint, eredményesen végződtek, amennyiben ugy 
tudják, hogy magyar állampolgár tulajdonában levő 
vállalatokkal szemben nem foganatosítják azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek csak belföldi állam-

polgárokkal szemben lehet helyük.« 

Öszi női kalap divat-
uidonságaim megérkeztek. 
Állandóan nagy választók divatanyagokból. Alakitások 
tnodellek után. — Unióra kiszolgál „ V I L M A " 

kalapszalou, Feketesas u. 16. 

Bundáját, szőrméjét 
legújabb divat szerint alakíttatni akarjfa, fordul-

jon bizalommal 

/üli György szűcshöz 
Vidra ucca 6. Minden szakmába vágó munkát 

pontosan, jutányosán végez! 
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0 m-S PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
. eG E D , CSEKONICS és KISS UCCA S A R O K 

isno.ai cikkek 
Szögmérő papírból —.03 
Egyenes vonalzó 25 cm-es —.10 
Pepii.) fedelű piszkozati füzet 10 lapos —11 
Irón körző —11 
Zöld fedelű rajzfüzet 6 l ipos 1 drb —16 
Pepita fedelű piszkozati füzet 80 lapos —.20 
Pepita fedelű famentes 10 lapos füzet —.20 
Zöld fedelű famentes jegyzet füzet 12 la-

pos 3 darab —.22 
Könyvcsomagoló sötétkék oapir 4 iv —.22 
Háromszög vonalzó l-es —21 
Fehér tábla kréta 24 drb —21 
Fejes vonalzó 53 cm-es —.48 
Rajztábla tartó negyedives barna — .68 
Fém vonaizó '20 cm-es >—08 
Rajztábla negyedives —88 
Növény gyűjtő —.08 
Zöld moílinó hátas iskola táska —98 
Iskola hátizsák 35x30 cm-es —98 
Körzökészlet tokban P 1.38 
Erölemez hátas iskola táska P 1.78 

KÉR JE MOST MEGJELENT ISKOLAI 

ÁRJEGYZÉKÜNKET! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Évek óta 

visszatérő problémája Szeged közéletének a gyü-

mölcstermelés, illetőleg a gyümölcskivitel kérdése. 

Felbecsülhetetlenül fontos kérdés, miként lehetne 

Szeged gyümölcstermését mennyiségileg és minő-

ségileg javítani s ezzel jobb kiviteli lehetőségeket 

elérni? Ez a kérdés foglalkoztatja minden nyár 

végén, a gyümölcskiviteli főszezon kezdetén az 

illetékeseket és erről beszéltünk most dr. Kogu-

towitz Károly egyetemi tanárral, a Szegedi Gyü-

mölcstermelők Egyesületének elnökével, aki most 

tért vissza nyári külföldi tanulmányútjáról. 

— Hollandiában, majd Németországban töltöt-

tem nyári szabadságomat •*— mondotta. Hollan-

diában az Amszterdamban rendezett nemzetközi 

geográfiái kongresszuson vettem részt. Mintegy 

ezer geográfus gyűlt össze ezalkalomból a hol-

land fővárosban és tárgyalt az országok települési 

rendjének földrajzi kérdéseiről. Visszafelé főként 

a gyümölcstermelést tanulmányoztam. Megállapí-

tottam, rövidesen dcrkezjk az az idő, amikor a 

német birodalom belföldi gyümölcsből fogja fedez-

ni teljes téli szükségletét és mi csak primőrökkel 

tudjuk majd helyünket megőrizni a piacon. 

— Milyen lehetőségek nyílnak Szeged gyü-

mölcskivitelc számára? — 

— Lehetőségek vannak — hangzott a felelet 

— , hiszen például a szegedi l cseresznye külföldön 

mindenütt olyan jó hírnévnek örvend, hogy a pri-

mőrök pacán bármikor a legelső helyet foglal-

hatja el. 

— Mindaddig azonban nem tudjuk ko- , 

moly alapokra helyezni kivitelünket — 

folytatja a professzor —, amig nem 
számolunk a gyümölcsexport húrom 

fontos követelményével: a kötelező téli 

védekezéssel, hűtőház építésével és kon-

zervgyár létesítésével. 

•— A szegedi gyümölcstermés — folytatja — 
tavaly gyenge volt, az idén még gyengébb! Kü-
lönösen almában mutatkozik gyenge hozam, ami-
nek legfőbb oka 

a ka'iforniai pajzstetü elleni egyöntetű 

védekezés teljes hiánya. 

1936—37 telén megkíséreltük két nagyobb zárt te-
rületen a kötelező permetezés betartását és pom-
pás eredményeket ertünk el. A földiuivelésiigyi 
kormány az idén körülbelül 60.000 pedgöt állított 
be költségvetésébe a kártevők elleni védekezés-
re, de 

ennek az összegnek legnagyobb részét 

Kecskemét kap'a, Szegednek nem ju-

tott semmi. 

— Itt az a teendő, hogy a város szervet már 


