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A háború után haltenyésztő-
telepet létesit a város. 
(Saját tudósít ónktól.) M e g í r t a a Délma-

gyarország, hogy Skultéty Sándor városi 
főszámvevő beadványt intézett a tanácshoz 
és kérte, hogy a Fehértónak halastóvá való 
átalakítását sürgősen tűzze napirendre. Ki-
mutatja a főszámvevő, hogy a Fehértó 2S00 
holdnyi területén, — holdankint a minimu-
mot : száz koronát, számítva — mesterséges 
haltenyésztéssel évenkint 280.000 korona 
tiszta jövedelmet lehet biztosítani, arról nem 
is beszélve, h o g y a város lakosságát olcsó 
és jó táplálékkal lelhetne ellátni. 

A Délmagyarország munkatársa a fő-
számvevő beadványa kapcsán kérdést inté-
zett eb ien az ügyben dr. Somogyi Szi lvesz-
ter polgármesterhez, aki a következőkben 
volt szíves véleményét ismertetni: 

— Van a városnak egy kidolgozott ter-
ve, amelynek alapján a Fehértónak halas-
tóvá való átalakítását meg lehetne csinálni. 
E szerint a régi terv szerint 1.600.000 koro-
nába kerülnének az elvégzendő munkálatok. 
A tervek természetesen még a háború ki-
törése előtt készültek, vi lágos tehát, hogy 
az 1.600,000 koronás munka most legalább 
is négymillióba kerülne. Az a véleményem, 
hogy a város érdekében az átalakítást fel-
tétlenül meg kellene csinálni, d e — tek in te t -
tel a munkáshiányra — erre most gondolni 
sem lehet. 

A imunfkálatok elvégzésénél két szem-
pontot kell s zem előtt tartani. Először azt, 
hogy a megfelelő mélységet eltudjuk érni. 
másodszor: lehetővé kell tenni a tó vizének 
a cirkulálását. Az már most, miként lehet 
a víz cirkulálását elérni, szakemberekre tar-
tozik. Nézetem szerint az is megfelelő vol-
na, ha — mondjuk — a ludányi zsilipnél vi'z 
tornyot állíttatnánk fel. Ebben az esetben a 
kö l t séges csatornázást nemi kellene végre-
hajtani. A tanács nem foglalkozhat most az 
ügygye! , inert nincs meg a költségekre a 
szükséges fedezetünk, de ahogy a körülmé-
nyek változnak, nyomban hozzálátunk a ki-
vitelhez. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos igy 
nyilatkozott: 

— A tanács már több izben proponálta 
a közgyűlésnek a mesterséges haltenyésztés 
meghonosítását, de mindig leszavazták. U g y 
látszik, van egy cég a városban, amelyneü 
nem érdeke, hogy a város a halastavat meg-
csinálja és minden követ megmozgat , hogy 
a kivitelt megakadályozza. Az a meggyőző-
désem, hogy nem is szabad azzal törődni, 
mennyi jövedelme lesz ebből a városnak, ha-
n e m meg kell csinálni. 

Beszéltünk végiil Skultéty Sándor fő-
számvevővel , aki a következő felvilágosítás-
sal szolgált: 

— A Fehértó medréről van szó, amely 
ugy terjedelménél, mint fekvésénél fogva 
különösképen alkalmas a mesterséges hal-
tenyésztésre. Tervek is állanak a város ren-
delkezésére, a megboldogult Lázár polgár-
mester .kérésére a földmivelésiügyi minisz-
térium készítette a terveket. Ezek szerint a 
tervek szerint a munkálatok másfél millióba 
kerülnének. Eddig a Fehértóban vadon te-
nyészett a Ital és m é g i s szép eredményt ér-
tünk el, nem kétséges tehát, hogy abban az 
esetben, ha a csatornázást, a vizzel való e'-
látást, a költető telepeket, teleltető helyeket 

csinálatunk, a jövedelem aránytalanul foko-
zódik. 

Elsősorban kisebb teriileteket kellene 
magánosoktól kisajátítani. Ezt nagyon oj,-
cscn meg lehetne csinálni, hiszen a teriiletek 
vizzel vannak borítva. Megjegyzem, hogy 
a kisajátítandó területek a város birtokával 
szemben elenyészően csekélyek és a végle-
ges rendezés szempontjából fontos. 

Az ilyen halastavaknál. — a statiszti-
kai adatok szerint — a minimális termelés 
holdankint legalább száz kiló hal. a-melynek 
egységárát szerényen két koronával számít-
va, holdankint kétszáz ^korona a bevétel, 

Hága, julius 20. A Daily Telegraphnak 
jelentik a nyugati frontról: Azok az angol 
csapatok, amelyek a Fourneaux-erdő ma-
gaslatait megszállva tartották, olyan erősen 
ki voltak téve a német ágyuk tüzelésének, 
hogy kénytelenek voltak föladni a Longue-
val—Pozieres-vonal előreugró szögletét. Az 
angolok vonala most kiegyenesedett Pozie-
réstől Bapaume felé. 

A be nem teljesedett remények... 
Bern. j u l i u s 20. A Daily Mail u t o l s ó s z á -

ma. cikket közöl, melynek ez a címe: „Az 
első láz elmúlt." Konstatálja, l iogy az offen-
zíva első napjainak izgalma a gyermekbe-
tegség láza volf. Ezen már túlestek Francia-
ország és Németország, kilábolt belőle Orosz-
ország is, de Angl iában csak most lepte mag 
az embereket, most vannak: tele borzongással, 
reménnyel és találgatásokkal. 

— Ped ig ezt a háborút — irja — hideg 
fejjel és h ideg szívvel kell megvivni . A han-
gulatok egészen mellékesek. A vezérkar dol-
gozószobája előtt mag kell törnie minden só-
hajtásnak és minden szónokiásnak, mert sem-
mi közük sincs az akarathoz. Az angol f a j 
bir lixdeg maradni. Ne felejtse el ezt a ki-
rályság egyetlen polgára sem, ha csüggedés 
akar raj ta erőt venni, amiatt, hogy az angol 
seregek első nagy akciójához fűzött remé-
nyek nem teljesedtek be egészen. iA h á b o r ú 
értékek kockázata uj értékekért. Németor-
szág előljár abbau, hoigy minden akaratot alá 
rendel a háborúnak. A német kormány nem 

ismer kíméletet, tapintatot, nem törődik 
egyes rétegek és emberek óhajtásával, mierte 
átérzi a háború jelentőségét, mely mindent 
eldöntő mérkőzés. 

A lap azután elmondja, h o g y az Ang l iá -
ra szakadt láz múlóban van. Reméli , hogy 
mire az angol o f fenz íva nagy sikerekről fog 
beszámolni, hidegek lesznek az agyak, mert 
háborút csak józan számítással és hideg fej-
jel lehet megnyerni . 

Az angol hivatalos jelentés. 
London, julius 20. A frontról: északra to-

vább folyik a súlyos harc. Loungeuva1 f a lu 
és a Delville cserjésért. Mindkét he lyen leg-
nagyobbrészt visszahódítottuk az elmúlt éjjel 

Szeged, 1916. julius 2Í. 

2800 hold után tehát 560,000 korona. Ennek 
az összegnek a felét a beruházási kölcsön 
amortizációjára é s az eset leges különböze-
tekre leütve, ínég mindig 280,000 korona évi 
jövedelemre lehet számítani akkor, amikor 
a telep már teljesen üzemképes állapotban 
lesz. 

A Fehértó halászata mindeddig semmit 
sem, jövedelmezett , csak most hoz vala-
mennyit a házi kezelés. Éppen ezért, ha drá-
gák is a tervek, még sem szabad visszariad-
ni, amikor ilyen horribilis jövedelemre vau 
kilátás. 

elyeszitett területet. Délután tüzelésünk nagy 
német haderőt szórt szét, amely Guilleval 
irányából Waterloo-farm ellen támadásra 
gyülekezett. (M. T. 1.) 

Jofíre uj terven dolgozik. 
Rotterdam, julius 20. A Temps arról ér-

tesül, h o g y Jofíre kénytelen a németek vá-
ratlan erős ellenállása folvtán megváltoz-
tatni az egész offenzíva tervét. A z e d d i g i c s a -
iák következtében a helyzet olvan lett, hogy 
messzemenő változtatásokat kellett a fran-
cia—angol támadás tervén keresztülvinni. 
Aniig az uj tervet az angol é s a francia ve-
zérkari főnökök közreműködésével minden 
részletében teljesen ki nem dolgozták, na-
gyobb esemény a nyugati fronton nem vál -
ható. * 

Anglia meg akarja menteni 
Verdunt, 

Berlin, ju l ius 20 . A National Zeitungnak 
jelentik az orosz határról: A Novoje Vremja 
jelenti, hogy a francia-aiagol támadás még 
nem érte el tetőpontját. A legutóbbi napok-
ban az egyiptomi harcvonalról jelentős erő-
sítés érkezett, amely uíjzélandi, ausztráliai 
s indiai csapatokból áll. A főlükés állítólag 
most fog következni. Anglia ezzel arra akar-
ja kényszeríteni Németországot , h o g y abba-
hagyja a verduni harcot. 

Az angolok folytatják a posta-
rablást. 

Kopenhág, julius 20. A Cere dán gőzöst, 
amely Izlandból Kopenhága felé ment, az an-
golok tartalmának megvizsgá lása végett 
Leithba vitték és csomagpostáját lefoglal-
ták. 

Ugyanez a sors érte Stronovayban a 
Chile dán motonhajónak Dán-Nyugatindiába 
és Japánba szóló postáját is. (M. T. I.) 

Ujabb olasz minisztertanács 
a német feszültség miatt. 
Luganó, julius 20. Boselli miniszterelnök 

Sonninóval való hosszabb tanácskozás után 
minisztertanácsot hivott ö s sze a Németor-
szággal teendő intézkedések megállapításá-
ra. A tényállájs, hivatalos német előadását 
Itáliában: mostanáig nem engedték nyilvá-
nosságra hozni. 

— _ _ — 

Bili l i iÉ Várnay L |8ny<|im|dliiktt, Szegeden. 
UH Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be. H l 

Az angol front visszavonása. 


