Szeged, 1915. február 21.
téssel majdnem teljes mértékiben lehetséges
volt, — a nyersanyag szempontjából biztosítottnak nem tekinthető.
Kötelességünknek
tartottuk
hadbavonult
hivatalnokainknak egész fizetését
változatlanul folyósítani, behívott munkásaink családjáról gondoskodni, minden jótékony akcióban
résztvenni és a hadikölcsönből 150.000 koronát jegyezni.
Kenderkikészitő vállalataink — különösen a kenderáztatásí munkálatoktól elvont és
nem pótolható munkaerők hiánya miatt —
üzemükben gátolva voltak ugyan, a kenderbeihozatal lehetetlensége folytán beállott áremelkedés befolyása alatt mindazáltal kielégítő eredményt ériek el.
A háború által érintett helyeken, különösen Galíciában és -Felső-Magyarországon, valamint a külföldön fennálló és egyéb -követeléseinkre való tekintettel oly tartalékokai
létesitettünk, bogy ezek alapján bizton reméljük, miszerint ebből kifolyólag ennél nagyobb
veszteség nem -fog bennünket érn-i.
Sajnálatunkra, két nagy veszteségről
kell megemlékeznünk, mely vállalatunkat a
mait évben Back Ernő és Kun Bertalan igazgatósági tagjaink elhunyta által érte. Mindkettő társaságunk fennállása óta, telháí több
mint 30 éven át volt igazgatóságunk tagja és
mint ilyen, mindegyik saját hatáskörében vállalatunknak nagy szolgálatot tett.
Indítványozzuk tehát, bogy émlléküket
ezen közgyűlésünk jegyzőkönyvében hálás
megemlékezéssel megörökítsük.
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Szeged ggőzelmí ünnepe.
Már a reggeli órákban fellobogózott íházak köszöntötték a -munkájukra siető embereket. Egy napra visszatért a városba a Iháboru
első heteinek mindig lobogó lelkesedése. 'Nem
mintha azóta ez a lelkesedés alábbhagyott
volna. Kitörő, a régóta -várt felszabadulás
szenvedélyes örömével üdvözöltük a háborút.
De tüntetésekből, szünet nélkül egymásra következő ünnepnapokból megélni nem telhet.
Fokozott energiával, sokszoros buzgalommal
kellett munkához látni, hogy a nemzet produktivitásának ereje a háború megpróbáltatásokkal teljes hónapjaiban intenzív,itásban
alább ne szálljon. Közben feszült figyelemmel
kisértük a harctéri eseményeket, szivünk
egy-egy győzelemre meg-megdobbant, de
dolgoztunk és nem tüntettünk, pedig sokszor
volt rá alkalom, sokszor szerettünk volna.
Az orosz kolosszus egyre jobban inog.
Seregeink és a német seregek egyre mérik
reá a halálos, csapásokat, rr.elyek közül a hadviselés -immár legnagyobb méreteit is megszokott világot különösen bámulatba ejtette
az a győzelem, amelyet Hindenburg a Mazuri
tavaknál ismételten aratott az oro-szok fölött. Az orosz X. hadsereg — mint köztudomású — megsemmisült. Az ország népe hálás tisztelettel gondol a legnagyobb orosziverőre és a csütörtöki napot a fényes diadal
megünneplésére szntelte.
Szegeden Somogyi Szilveszter dr polgármester felhívására a házakat fellolbogózták. Zászlóik lengtek a városháza tornyán és
az összes középületeken. A Kárász-utcán, a
korzón és az egész Széchenyi-téren már délután ötkor hatalmas tömeg hullámzott. Hat
órakor a városházát kivilágították és a SzéCihenyi-tér parktükreinek két közében felál-litott hon-védzenekar felváltva játszani kezdett.
Állandóan nagy tömeg állt a városháza előtt,
amelynek főfalán csillagok és egyéb villanydíszek között legfölül ennek a mondatnak égő
betűit lebegtette a szél:
Éljen Vilmos császár és Hindenburg!
Alatta hatalmas betűkkel -ez égett:
Éljen a király!
Ez alatt a magyar szent korona diszlett.
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Az 1914. évi XLIil. t.-c, és annak végrehajtási rendelete jegyzetekkel, utalásokkal, az összefüggő szabályokkal.
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A honvédzenekar -este 8 óráig játszott. Az
ünneplő közönség egy része tüntető csoporttá
alakult és élén a szövetségi zászlóval, hazafias dalokat énekelve járta be a várost.

HIREK
oooo

A főzelékfélék termelése.
Életképes ideáról irt egyik magy-ar lap.
A cikk fejtegeti a vámsok
üres
telkeinek
zöldség és főzelékfélék termelésére való felhasználásána szükségességét. A kérdés fontosáig,áról bővebben irni nem szükséges, .mert
erre vonatkozóan mindenki számára a legmeggyőzőbb érv a napról-napra növekedő
drágaság.
A kivitel lebető&égére -nézve pedig ;a legjobb példa -Németország, abc! © -terv imár a
megvalósulás stádiumában van, bizonyságául annak, hogy ah cd' -a társadalom és hatóságok kötelességük tudatában vannak, o-tt
semmi sem lehetetlen.
Szeged város bővelkedik üres telkekben,
'Munkáskéz is elég áll rendelkezésre. A hadbavonultak családtagjai és a munkanélküliek
ezáltal uj keresetforráshoz jutnak. Azonkívül
az erre a óéira kiilon kijelölendő -helyen ap
•ez-ren felüli középiskolai tanulók száma a legjobb hiztcsiték erre nézve. -Lesznek talán, kik
megfontolandónak fc-gják tartani a középiskolai tanulóknak e munkák végzésére v-a-lö
alkalmazását. Tisztelét minden jóakaró pedagógiai szempontnak, de ép ez alapján megnyugtató feleletet adhatunk -e kérdésre. Mert
képzelhetni-e a kötelességtudás, az önfeláldozás, -a hazaszeretet és a köz értékelésére
va-ló nevelési ideál is abb eszközét, imiiuthogy a
fiatalok -e -naigy -célt, m-e-lyért véreik a harctéren küzdenek, saját szerény munkájukkal
támogassák! iBizcnyára oly nyomokat f-c-g -az
minden behatásra fogékony lelkületükre gyakorolni, melyet az e szemponttól legideálisabb előadás és olvasmány -nem képes.
Egyébként a földmunkák nehezebb részének elvégzésére ,a város -közönsége a katonaság segítségét kérhetné az illetékes paraniosnckságtóil, mely bizonyára támogatná e kérést.
Vajha városunk vezetősége, pedagógusai
és társadalma tapasztalt szociális -érzékükkel
mihamarabb megvalósítanák e tervet s kezdeményezésűik és példájuk áldására szolgálna
az egész országnak!
— A tavaszi földmunkák. A tavaszi
földmunkák zavartalan elvégzésének bizto,-itásáról nagyjelentőségű nyilatkozatot tett.
a közigazgatási bizottság legutolsó ülésen
Cicatricis Lajos dr főispán. Ez a nyilatkozat
— amelyet részletesen közöltünk — mindenkit megnyugtathatott -afelől, hogy Szegeden
és Csongrád-megyében -a földmunkák idejében el lesznek végezve-. Ezt a célt kívánja
szolgálni Gerle Imre dr-nak egy beadványa,
amelyet a tanácshoz intézett. Gerle szerint a
tavaszi szőlőmunkálki elvégzésére nem lesz
elég munkaerő, azért kéri a tanácsot, hogy -a
minisztertől egy izben már fölajánlott hadifoglyokat ihezassa Szegedre. A taná-cs elhatározta, hogy egyelőre 500 hadifoglyot kér a
•földművelésügyi minisztertől, akikkel nem
csak földmunkákat fognak végeztetni, hanem
'felihasználják őket más gazdasági munkákra,
-sőt utak rendezésére is.
— A kormány megbízottja a gabona
rekvirálásánál. A kormány eddigi szegedi
megibizottja, Lória Henrik helyett a gabonarekvirálásnái csütörtöktől kezdve Szirtos Ferenc j á r el.
— Közgyűlés. A szegedi zsidó betegsególyző ós' temetkezési -egylet február 28-án,
vasárnap délelőtt 11 órakor a hitközség nagy-

