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Székházat épít és tejszövetkezetet alapít a Szeged
Felsőtányaí Mezőgazdasági Egyesület.
(Saját íuáósitci&jóL)
A Szeged Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület beadványnyal fordult a városhoz, amelyben elmondja,
•hogy-sazdaságá székházat óhajt épiteni. a
melyben elhelyezést nyernének egy árubeszerzési és gazdasági terményeket értékesítő
szövetkezei, tejtermelő és értékesítő szövetkezet és persze maga az egyesület, E célra
a felsőtanyai központon telket kér a várostól, amelynek négyzetöleért felajánl két koronát. A beadvány, rneiv sok érdekes dolgot
tartalmaz, elmondja, hogv a Szeged Felsőtanvai Mezőgazdasági Egyesület ezren felüli
taglétszámával csaknem kizárólag kebeléoen
egyesit! a felsőrészi földművelő, gyümölcstermelő és állattenyésztő mezőgazdákat. Az
•egyesület alapjait i898-ban az akkori plébános. Várhelyi József vetette meg. Az 1917 évi
tisztújító közgyűlés uj korszakot nyitott meg
az egyesület életében, amikor dr. Fajim Lajos elnökkel uj, tettrekész. munkabíró vezetők kerültek, amikor is a csaknem egyhangúlag megejtett választás a vezetés a régi,
konzervatív szellemét akadályt, nem isni.rö
fiatalos tűzzel, elszántsággal és akaraterővel
cserélte tel. Az uj éra rövid pár hónap alatt
alapszabátyszerü céljai lehető előmozdítása
után tetemes összegeket juttatott humánus
emberbaráti célokra is. a mezőgazdák részére pedig évente cséplöszénről, tavaszi és őszi
vetőmagvakról, permetező mészről ós kőolajról gondoskodik.
A világháború kezdetével a felsőrészi
közigazgatasi központon ' megszervezte
az
egyesület a szegedi Vöröskereszt felsőtanyai
íiüKját és hadikórházat létesített. A hadviselés érdkeit szolgáló külterületi szappan- és
fehérnemű-gyűjtésben úgyszintén majd minden alkalommal szintén kivette részét.
De % régóta tapasztalják és nap-nap után
égetőbben érzik, hogv nincs Felsőtanyán
megtelelő tágas helyiség, a közigazgatási
központon szabad tulajdonukat képező AMzőögazdasági Székház, melynek emeleti nagv
termében gazdasági, társadalmi és kulturális
programjuk senki kegyeitől nem függő szabad és független kifejtésében, (megvalósításában szabad kezet nyerhetnek. Székhazat
fognak tehát épiteni. Olyant, melyre a TiszaMaros szögére, a nagv magvar alföld szivébe, a legnagyobb szinmagvar város agrikulturájának szmléléséra messze idegenből
érkező emberek előtt is büszkén rámutathassanak. Olyant, hogy arra nemcsak az alkotók, hanem a városi hatóság is, melynek
ideje alatt és "támogatása meilett épül. büszke
lehessen. A székház földszinti helyiségeiben
nyerne elhelyezést az alakulóban levő árubeszerzési és gazdasági' termény értékesítő
szövetkezet, valamint Szegeü-Lelsőíanva tejtermelő és értékesítő szövetkezetének irodai
helyisége. Az emeleti rész az egyesület nagyterme. társalgója és olvasó helyisége töltené
be,
Arra, hogy mit jelentenének ez a székház és a benne elhelyezendő intézmények
Szeged-Feisőtanya és városunk életére, min*
dén részleiében rá sem lehet mutatni. A tejtermelő szövetkezetek például szerte az országban a mai háborús viszonyok között is
mindenütt dicséretre méltóan megfeleltek fel-

A németek áttörték az aog©!
frontot a Ly mellett.
— Vasárnapi nemet jelentés. —
Berlin, április 14. A nagv főhadiszállás
Jelenti: Nyugati harctér: A lvsi csatatéren
szívós 'harc árán teret 'nyertünk. A Douvepataktól délre Eberhardt tábornok csapatai,
áttörték a Wulwerghemtol délnyugatra levő
•ellenséges állást és az el'.entámadásba harcbavetett angol kötelékekekkel vívott elkeseredett tusa után rohammal elfoglalták Nieuwekerlét. Az esti órákban Merekel tábornok

adatuknak azzal, hogv ahol csak léteznek,
mindenütt jelentékeny tényezőként szerepeitek a városok tejjel való ellátásában, másrészt mindenütt ők mérsékelték legelső sorban a tejárakat. Azonkívül betartattak tagjaikkal azon meg nem írott szabályt már
akkor is, mikor minálunk arra még csak nem
is gondoltak, hogy nem szabad vizezett, hanem-csak teljes és tiszta tejet a szövetkezetbe beszállítani és forgalomba hozni. Ha e szövetkezet megalakul, a tanvárói jövő tejre
nem 'keil többé városi közönségünknek, vagy
a hatósági közegeknek ügyelnie s kihágásilag bíráskodni. Hogv a beszállított tej teljes
és tiszta legyen, arra a szövetkezet igazgatósága ügyel majd fel.
A tej értékesítése a tanyán még ma. a
háboru-szülte emelkedés melíett. is csak nehezen megy. Több-kevesebb akadályba ütközik főkép azért, mert a gazda nem tudja
állandóan a termelt fölösleges tejet hova,
kinek eladni. Egy. az összegyűjtést és a városba leendő beszállítást lebonyolító szövetkezet Lilán a tej és tejtermékek piacra vitele
ma nagyon időrabló, csaknem teljesen lehetetlen. A vasút Szegedre kora reggel indul s
vissza a tanya felé késő este megy. igv az
asszonyoknak, kiknek a háborúba® levő férfi
munkaerőt is helyettesíteni keílene, ma néhány kanna tej beszállítására egész napja
rámegy. L e egv tejtermelő szövetkezet létesítésével a tejfogyasztó városi lakosság előnyére és fokozottabb, jobb eilatasára mindez
a visszásság azonnal megszűnhet. Azon kivül
ha a szövetkezet létrejön, jobban .esz módjaa kisgazdának is haszon-áliataliornanva gyarapítására, növelésére, mert a szövetkezeti
tagok által termelendő tej nagyobb mennyiségéről lévén szó, jobb értékesítése, mint az
uradalmaké, simán mehet. Emellett állandóan
és határozott mennyiséggel növekedni fog a
városi lakosság fogyasztására kerüiő 1 tej
mennyisége. Érvényesülni fog a városi ellátatlan lakosság javára az a gazdasági axióma, hogy ha a kínálat emelkedik, a kereslet
csökken, az árak esnek.
De a tanya gazdasági viszonyai is épen
ilyen feltétlenül kedvező átalakuláson fognak
keresztül menni, mert. a gazda a tej biztos
eladásából rendes havi bevételhez jut, marhaállománya könnyebben javul, az erőteljesebb
trágyázás folytán földje növényi tápanyagokban gazdagabba válik, jobb takarmányozásban részesülhetnek tejelő állatai, miáltal
ezek értéxe is emelkedik. Ha tapasztalni fogják a gazdák, hogv tejért pénzt látnak v jobban etetik állataikat és igyekezni fognak minél jobb tejelőket beszerezni, vagy ilyeneket
nevelni.
'Tanyai és városi lakosságunk közellátását és boldogulását egyaránt célzó mindezen
törekvés megvalósulásához Felsőtanya központján megfelelő helyen telekre van szükségük, melyre a székházat felépitik, A telek
négyszögöléért két koronát ajánlanak fel.
A kérelem indokolt és méltányos, a város a kért terület megadásával bizonyára
támogatni fogia az egyesületet céljai megvalósításában.
vezetése alatt végerahjtott 'támadásunk birtokunkba juttatta a helységtől nyugatra emel
kedő magaslatot. Bailleulnál váltakozó harc
folyt. Elfoglaltuk Merrist és Vieux Berquin
helységeket
A Somme két oldalán liuzódó harcvonalon tüzérségi harcok. Mihieltől északra eredményes előretörést hajtottunk végre amerikai csapatok ellen ,súlyos veszteségeiket, okoztunk nekik és foglyokat hoztunk vissza.
LUDENDÜRFF, eisö íöszáilásmesíef.
(Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.)
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— A főispán kinevezte az uj főmérnököt,
A Tóth Mihály főmérnök nyugdíjazásával meg
üresedett főmérnöki állásra hétfőn beérkezett
az első pályázat. A pályázatot
Berzenczey
Domokos zentai városi főmérnök adta be a főispáni hivatalhoz. Dr. Kelemen Béla főispán
még hétfőn iki is nevezte Berzenczey Domokost
Szeged u j főmérnökévé. Mint Berzenczey főmérnök Iközli velünk, a szegedi főmérnöki állást lehetőleg már május közepén elfoglalja.
— Kinevezés. A honvédelmi miniszier dr.
Vajda Mihály hadbiró-főbadnagyot a szegedi
honvéd haSoaztálytoróságtól Bfa-dapestre *
honvédkerületi parancsnoksághoz ügyész,-helyettessé nevezte ki. Dr. Vajda iMÜhály 1915
augusztus óta működött a. szegedi tradosztálybir óságom,
, .t
— j o b b vasúti összeköttetést a 46-osok
uj állomáshely évei. Pásztor József törvényhatósági bizottsági tag a következő indítványt
nyújtotta be az áprilisi közgyűlés elé: H i v j a
fel határozatikig a törvényhatósági bizottság
a tekintetes Tanácsot, hogy eszközölje ki sürgősen az illetékes hatóságoknál, esetleg magánál a kereskedelmi miniszter ur őnagyméltóságánál -annak a vonatnak a menetrendbe való
beillesztését, amelyik a háború® menetrendet
megelőzően hajnali 4 óra 24 perékor indult
Szegedről. Az indok, amely miatt inditvúnyoipiat .benyújtom, kézenfekvő. Szeged nem tartozik azon szerenesés várósok közé, amelyek a
háború alatt is falaik közt láthatják háziezrediákét. Hosszas bolyongás irtán most legalább
elég közelre, Békéscsabára kerülnek a negyvenhatosok. A mai vasúti közlekedés mellett azonban két uap kell ahhoz is, ha valaki Békéscsabán akarja meglátogatni ott' szolgáló .rokonát.
Ez nemcsak fölöslegesen fáradságos ós költséges, hanem a legtöbb ember fokozott elfoglaltsága miatt nehézkes is nagyon. Ha azonban a
délelőtt 9 óra. 50 perckor induló vonat helyett,
•vagy mellett esetleg csak Békéscsabáig a reggeli vonatot állítják be, akkor Békéscsabára
és vissza egy nap alatt meg lehet tenni az/utat.
— dzeged aornyegen van töivgm.
Cholnohy Jenő egyetemi tanár terjedelmes szák-,
véleményt küldött a város tanácsához, amelyben kifejti, hogy több szakértővel, a királyi
Bányabivatal móbaökieivel és a Földtani intézet igazgatójával folytatott tárgyalásai alapján az a szakvélemény alakult ki, hogy Szegeden és vidékén földgáznak kell lenni. Ugyanis
minden jel arra vall, hogy az Alf'old mélyében
föuigaz é« petróleum tartalmú rétegek vannak. .Ezt bizonyítják az artézi kutak gázom*
lései is. A fúrásoknak azonban igen mélyeknek, 1000—12000 méter mélységünknek kell lenni, liogy földgázra akadjanak. A költségek
egy millió koronát is "megemésztenek, aminek
felét az állam visszatérítené, míg a többit Szeged a szomszédos városokkal együtt viselné.
Ebben az összegben benne volnának a sikertelen fúrások költségei'is. Oholnoky a gázkntak
fúrására Szeged vidékét t a r t j a a legalkalmasabbnak.
— A város 200.000 koronát fizetett rá a
rekviráláaekra. A rekviráiási rendelet értelmében a kormány a törvényhatóságoknak métsrmázeánkint egy korona térítést fizet a rekvirálás költségei fejében. Gazdag megyékben ez .aa
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koronáig gramroonkínf.

Brllliáns ékszerekért is magas árakat fizetek*
u
órás és ékszerész,
a Korzó-kávéház mellett.

