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Szeged, 1917, VI. évfolyam, 160. szám. Szerda, julius 11. 

A szegedi gyáripar. 
Lapunk belső hasábjain Somogyi pol-

gármesternek egy nyilatkozata olvasható 
arról a gyáralapitási tervezetről, amely 
ajánlat formájában a városhoz érkezett és 
amelyről a Délmagyarország közlése révén 
szerezhetett tudomást a közönség. Azt 
mondja a többi között a polgármester ur: 
az ajánlat szép, megvalósítása a városra 
kecsegtető, ép azért az ajánlat-tevő cég 
minden kérését teljesítjük; kitűnő üzletet 
csinál a város, de legalább ugyanolyan jó 
üzletet csinálnak a vállalkozók, akik hozzá-
értésüknek azzal adták a legnagyobb bi-
zonyságát, hogy Szegedre jöttek, ahol sok-
ka! jobb a talaj az olyan gyárak számára, 
aminőket ők létesíteni akarnak, mint sok 
más városban, ahol már működtek ilyen 
gyárak. 

A polgármesteri nyilatkozatnak ebiből a 
részéből nagy igazságok csendülnek ki. Mi 
is azon a véleményen vagyunk, hogy a leg-
jobb tőkebefektetések közül való Szegeden 
például konzervgyárat, vagy sörgyárat csi-
nálni. Ennek az állitásnak .megdönthetetlen 
igazsága azonban nem mai keletű azért, 
mert mi csak ma kezdünk beszélni róla. 
Szeged gyáralapitások számára már régebb 
idő óta jó talaj volt. de első sorban mi ron-
tottuk el, részint azzal, hogy a gyáripar fej-
lesztésének nagy kérdéseivel nem foglal-
koztunk eléggé, részint azzal, hogy földraj-
zi és mezőgazdasági rátermettségünket 
nem ismertük fel világosan. Mivel lelhetne 
mással magyarázni, hogy pompás gyárala-
pitási terveket bizonyos mogorva zárkózott-
sággal fogadtunk egykor, hogy nem siet-
tünk — ha kellett volna, nagy áldozatok-
árán is — az ország, a monardhia, sőt 
Európa köztudatába belevinni azokat az 
előnyöket, amelyek ebben a városban gyá-^ 
rak alapításánál feltalálhatók. 

Most előttünk egy ajánlat, amely a 
fejlődés utjának nagyszerű perspektíváját 
nyitja meg. Nem szeretünk túlzásokba esni, 
minden szó, minden adat, minden lehetőség 
higgadt mérlegelésével mégis állítani mer-
jük, hogy sokkal többet nyertünk az egye-
temnél, ha sikerül annak a programomnak 
csak a felét megvalósítani, amelyet ez az 
ismeretes ajánlat elébünk tárt. >A kérdés 
bordereiének megítélésénél a másik fontos 
szempont: a Földbérlők Szövetkezete leg-
alább olyan jó üzletet csinál, mint a város, 
aminek megromolhatatlan gyökere oda nyu) 
vissza, hogy felismerte Szeged kiválóan 
alkalmas voltát mezőgazdasági gyáripar 
teremtésére. Akkor, amikor a város ez ügy 
folytán egyik „legnagyobb elhatározása elé 
jutott, ez is főkérdés'sé lépett elő. mert szá-
munkra, akik ipar dolgában lemaradtunk 
kissé, nem lehet mellékes, hogy milyen 
jövő kecsegteti a vállalatot, amely a mi 
büszke, szép, szerény és még sok erősítésre 
szoruló falaink közül indul utiára. 

Végezzük rnost mindenek előtt az erő-
sítés munkáját. Szeged európai jelentőségre 
emelkedihetik.,,ha kendergyárai mellé meg-
teremtjük, amivel régi adósai vagyunk, 
virágzó mezőgazdasági iparát. Nincs or-

szág Európában, mely erre inkább hivatott 
lenne, mint a miénk, és nincs város az or-
szágban, mely bőkezűbben ontaná ehhez 
a feltételeket, mint Szeged. Riadót kell fúj-
ni, hogy rajtunk kivül végre a tőke is fel-
ismerte ezt. Most együtt a feltételek, le-
gyünk okosak és erősek, hogy valaineny-
nyit összetartsuk. Jöivőnk nagyságának 
kérdése ez és hol az a szegedi ember, aki 

ezért meg ne feszítené figyelmét és munka-
erejét, tudását és akaratát 

Legszebb álmaink egyike valósul meg, 
ha a Rendező-pályaudvar mellett öt év 
múlva — aránylag rövid idő — gyárké-
mények füstölő sora hirdeti inaid, hogy 
jövőnk utja erős ívben szökkent a magas-
ba, gyarapszunk, erősödünk, növünk, soka-
sodunk, hatalmasodunk. 
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- A német csapatokat a Lukaviea-patak mögé vonták 
vissza* - Rigánál fokozódott a harci tevékenység. -

BUDAPEST, julius 10. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) József főherceg 
vezérezredes hadseregarcvonalán a felde-
rítő tüzérségi tevékenység élénk volt. Sta-
uislaunál tegnap reggel újból heves harcok 
lobbantak fel. A szövetséges csapatokat, & 
melyek több támadást visszavertek, este az 
ellenséges tömegek fokozódó nyomása elől 
az alsó Lukavica-patak mögé vezeíttük 
vissza. Az ellenség az éj folyamán nem 
nyomult utánuk. A Dnyesztertől északra az 
croszok meglehetős csendben maradtak. 
Rohamcsapataink sikerrel működtek. 

A galíciai harctér és a keleti tenger 
között az-ágyútűz több helyütt feléledt. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, julius 10. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: Rigánál, Dünaburg-
nál és Smorgcbnál fokozódott a harel tevé-
kenység. 

Böhm-Ermolli vezérezredes hadcsoport-
jánál a Strypa és a Dnyeszter között sz 
oroszok meglehetősen tétlenek mm' 
Rohamcsapataink vállalkozásaikból töi 
lyetf foglyokat és zsákmányt szállítottak 

A Staníslautól északnyugatra tegnap 
kifejlődött harcok befejezése után csapa-
tainkat a Lukaviíca-patak alsó folyása mö~á 
vontuk vissza. 

A többi hadsereg körletében nem foly 
nagyobb harci tevékenység. 

LUDENDOREr. clsö főszállásmester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az oroszok nem ntpomfák vissza 
12 kilométerrel frontunkat. 

— Hibás volt a hétfői je'ent*s. — 

BUDAPEST, julius 10. A tegnapi 
német vezérkari jelentés hibás. 
Helyreigazitáskép közöljük, hogy 
Ciesov ( és Zagvozde között az 
orosz támadások csapatainkat nem 

12 kilómé ternyire nyomták vissza, 
hanem 12 kilométer szélességben 
csak benyomták frontunkat. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,! 

Visszavert angol és francia előretörések 
BERLIN, iulius 10. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös 'had-
csoportja: Flandriában, a tengerpart men-
tén, az Ypern-szakaszon és a Witschaete-
töl keletre a tüzérségi harc nagyobb heves-
séget érte el, mint az elözö napokban. Hol-
lebektöl délnyugatra az angol gyalogság 
előretörését visszavertük. Lessineátöl észak 
keletre, Lensnél és Fresnoisnáf, valamint 
St, Ouentintől északnyugatra Is' felderítő 

| harcok voltak. 
A német trónörökös hadosoporítja: 

A Chemin des Dames mentén este a tűz 
hevessége fokozódott. Éjjel Gourtecontól 

' délre és Cernytöl délkeletre visszavertük a 
\ franciák részleges támadásait. 

Albrecht württembergi herceg 'hadcso-
portja: Nincs különös esemény. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 


