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A fahonvéd: Azért is látják meg olyan 
tisztán és jól. Vagy hogy a fölibe néznek. 

Én: Fölibe került a szabadkai labdaru-
gók labdája is a szegedi kapunak vasárnap. 

Azért is mondták némelyek, bogy egy-két 
méterrel emelni kellene a kaput. 

A fahonvéd: Hiába no, most az emelések 
időszakát éljük . . . 

J V Í ü t r á g y a g y á r a f S z e g e d i j e ^ 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes a kor-

mánynak az a® elhatározása, bogy a több-

termelés előmozdítására és a mezőgazda-

ság belterjesebbé tétele érdekéiben altruista 

alapon műtrágyagyárat kiván létesiteni. Ez 

az elhatározás arra indította a szegedi ke-

reskedelmi és iparkamarát, hogy felterjesz-

tésben kérje a műtrágyagyárnak Szegeden 

való felállítását. A felterjesztésből, amely 

állásfoglalását alapos tárgyi indokokkal tá-

mogatja, közöljük a következőket: 

— Az általános országos érdeken kívül, 
aimely ,a .műtrágya gyártásnak minden mó-
don váló fokozásált teszi szükségessé. magá-
nak a gyárnak létesítését illetőleg különösen 
három szempont veendő figyelembe. Az 
első szempont az, Ihogy a műtrágyagyár 
(telhetőleg olyan helyen létesíttessék, amely-
nek nem .csupán a vasúti fuvar, tanem az 
olcsó vlziut is biztosítva van, akár a nyers-
lanyago'k beszerzése, akár az árunak elosz-
tása alkalmával. A második szempont azt 
követeli meg, hogy a gyár olyan agrárius 
vidék gócpontjában 'létesíttessék, amelyben 
a miitrágya gyártás meghonosítása ered-
ményeket igér, melyet természetszerűleg 
járul a harmadik szempont is, hogy a gyár 
alapításánál megválasztott város alkalmas 
legyen arra is, hogy minden oldalról köny-
nyen megközelithető lévén, legcélszerűbb el-
osztó piaccal Is szolgáltasson. 

Nejn csupán városunk szempontja, ha-
nem a».általános érdek vezet bennünket arra, 
mikor tisztelettel bátorkodunk felhívni Niagy-
méltóságodnak, mint a döntésre hivatott 
szakminiszerium vezetőjének figyelmét arra 
a körülményre, hogy mindezek a tényezők 
sehol sem: találhatók meg együtt olyan mér-
tékben, mint Szeged szab. kiir. városában. 
A tiszai viiziiut ,az olcsó iíuivart biztosítja akár 
az Aldunánál a szerb kénkovand beszerzé-
sénél, akár Felsőmagyarország felől, más 
nyersanyagok szállításánál és hasonlóan biz-
tosítja az olcsó fuvart a készáru elszálltá-
sártál is. A távolabbi jövő • szempontjából 
utalunk még a Miarosra is, amelynek hajó-
zásra alkalmassá 'tétele szintén figyelembe 
veendő és amely viszont a gyártásnál fel-
használható erdélyi eredetű anyagok szállí-
tását könnyíti meg. A városnak egész kör-
nyéke agrárius jellegű és távolabbi körzeté-
ben ,a kedvező összeköttetések révén könnyen 
elérhető Bácsbodrog megye, a bánáti me-
gyék, Csanád-, Arad- és Békés-vármegyék 
az országnak azon részei közé tartoznak, a 

melyek mezőgazdaság szempontjából döntő 
jelentőségüeknek tekintendők. Kétségtelen az. 
is, hogy a többtermelésnek a .lehetősége az • 
'Országnak épen ezen a vidékein van meg a 
legnagyobb mértékben, nohia ,relatív elhanya-
goltságuknál fogva a földjükben rejlő ..óriási 
termelési lehetőségeket eddig megfelelő mér-
tékben nem tudták kihasználni. 

Elosztó piacnak igy Szegednél alkalma-
sabb helyet keresve sem léhet találni. A 
gyárnak Szegeden való Téltesiitése mellett szól 
azonban még mindnetefelett az, a' körülmény 
is, hogy a műtrágyagyárnak magának is 
v.izre van szüksége és viz mellett létesíten-
dő, aminek a lehetősége Szegeden biztosít-
va van. 

Utalunk végezetül arra a nem kicsinyel-
hető szempontra is, hogy egy •létesítendő uj 
gyár számára Szeged a megfelelő munikás-
anyagot biztosítani tudja, anélkül, hogy az-
zal a meglevő gyári vállalatok munkás-
viszonyait a legcsekélyebb mértékben is 
érintené. 

Mikor mindezekre a körülményekre 
utalni bátorkodunk, természetszerűleg kér-
jük egyúttal Nagy inéit óságodat arra is. hogy 
a gyár helyének megválasztásánál elsősor-
ban városunkat méltóztassék kijelölni. 

Szeged szab. kir. város tanácsa, amelv-
lyel ez ügyben érintkezésbe léptünk, teljes 
mértékben magáévá tette az általunk kifej-
tett szempontokat és hasonló szellemben 
kiván felírni Nagyméltóságodhoz. Tudomá-
sunk szerint a város tanácsában meg van 
a legteljesebb hajlandóság arra, hogv a 
gyárnak Szegeden való létesítése esetén 
megfelelő telek biztosítása és más kedvez-
mények nyújtása tekintetében az uj alaku-
lást maga részéről a legmesszebbmenőieg 
támogassa. 

Amint látható, a hatóság a műtrágya-

gyár számária biztosította a városi támoga-

tást. Feliratot is küldött ebben az ügyben a 

hátóság. Szeged számára is csak egy ut biz-

tosíthatja az egészséges fejlődést és nagy 

jövőt: az erőteljes, eredményeket elérő ipar-

fejlesztési politika. Gyárakat és gyárakat! 

Nagyon helyesen fejti ki a kamara: Szege-

den, ebben a hatalmas mezőgazdasági cen-

trumban van a legjobb helye a - műtrágya-

gyárnak. Mindent el kell követni, hogy itt is 

épüljön! 

U R Á N I A . 
Telefon 872. Ma gy. Tudományos Színház. Telefon 872. 

Szombaton és vasárnap, május 26-iől 27-ig 
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Lobogó szerelmek. 
Amerikai dráma 5 felvonásban. 

S s s n s á c i ó s a m e r i k a i ú j d o n s á g ! 

Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. Jegyek 

délután 3 órától, vasárnap délután fél 2 órától kezdve előreválthatok. 

Az orosz kormány 
felbontja az antant 

szerződéseit. 
Kopenhága, május 26. Az orosz kor-

mány felmondta azokat a szerződéseket, a 

melyeket még a cár! uralom ideién kötött 

az orosz birodalom a szövetségesekkel és 

ugy határozott, hogy uj szerződéseket fog 

kötni egészen uj alapon. Az ideiglenes kor-

mánynak erre az elhatározására döntő be-

folyással volt a kormány szocialista minisz-

tereinek állásfoglalása. A munkás- és kato-

natanács éles konfliktusba keveredett Te-

rescsenko külügyminiszterrel. Az első ösz-

szeüíközésre az adott okot, hogy a tanács 

nemcsak a szerződések felbontását köve-

telte, hanem azt is, hogy az antant-kormá-

nyokkal fennálló szerződések szövegét hoz-

zák nyilvánosságra. * 

Oroszország tizennyolc köztársa-
ságra akar bomlani. 

Berlin, május 26. A Vossisohe Zeitung-

nak jelentik Pétervárról: Május 15-én az 

orosz kormányhoz különböző kongresszu-

sok határozata alapján összesen tizennyolc 

küiönil'üző köztársaság megalakítására vo-

natkozó felszóűíiás érkezett európai és ázsi-

ai Oroszországból. Ép ugy mint az ukrai-

naiak, a lettek is autonómiát követelnek. 

Tomsílkban, Irkuckíban és az Amur-tarto-

n.ányck képviselői elhatározták, hogy auto-

nómiát kö -üslrrk. Egy másik kongresszu-

son 9>szfciachau kimondotta önállóságát. . 

N-Oivocserkaszbian a doni kozákok kikül-

döttei elhatározták, hogy ismét helyreállít-

ják a régi kozák köztársaságot. Kazanbán 

a tatárok elhatározták a régi tatár biroda-

lom helyreállítását. Ezenkívül egyes váro-

sok is alkotmányt követelnek, vágy önálló 

köztársasággá akarnak átalakulni. Kron-

stadt városa még mindig nem akar bele-

nyugodni abba, hogy Pétervárról kormá-

nyozzák, a Pétérvár közelében levő Sohlüs-

selburgban pedig elfogták a kormány tiszt-

viselőit és a város külön elnököt nevezett ki 

a város kormányzására és eltörölte a tu-

lajdonjogot. A középszibériai Krasznojarszk 

értesítette a pétervári kormányt, hogy ki-

mondotta autonómiáját. 

Az orosz szocialista-többség részt 
akar venni a stockholmi konfe-

rencián. 
Stockholm, május 26. A stockholmi szo-

cialista értekezletnek ma rendkívül fontos 

eseménye van: az orosz Mencseviki-szo-

cialista párt távirati uton értesítette a skan-

dináv-holland bizottságot, hogy tagjai részt 

óhajúanak venni a stockholmi értekezleten 

és az értekezletre elküldik megbízottaikat. 

A Mencseviki-szocialfsták tudvalevően a 

többségben levő orosz szocialisták, ugyan-

azok tehát, akik a többi országokban a 

nemzeti alapon álló szocialista többség el-

veit vallják. 

A Mencseviki-pártnak a stockholmi ér-

tekezleten való részvétele igen nagy jelen-

tőségű, meri az értekezlet esélyeit rendkí-

vül javítja és mindenekelőtt növeli annak 

a valószínűségét, hogy a franciák és az an-

golok is részt fognak venni a tanácskozá-

sain. 


