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LEGÚJABB.
BÉCS: A sajtóhadiszállásróil jelentik a
Neues Wiener Tageblaitónak: A keleti front
350 kilométeres szakaszán heves csata folyik. Az oroszok isimet régi taktikájukkal
klslér léteznék és bejlátihataitlain tömegeket
vonultatnak fel gyalogsági és ágyutüzünkben. Brusszilov tábornok tömegtámadással
kisérti meg áttörni vonalunkat. Eddig mindenütt vagy tüzérségi tüzzeíl, vagy fényes
dtlenitámadással vertük vissza az oroszokat.
Az oroszok veszteségei igen nagyok és százával fekiisznielk a holttestek állásaink előtt.
ROTTERDAM:
A Reuter-ügynökség
Menti: Juansikaj, a kínai köztársaság elnöke meghalt.
BERLIN: A Woilíff-ügynökség jelenti:
Egy angol haditengerész, akit a német 8-as
számú törpe doflötila kifogott a vizbőt, azt
valotta, hogy a Princ Roya! angol csatahajót találattól erősem oldatra hajolva látta.
A csatacirkáló az első összetűzésnél egy
német csatahajóval állott harcban éis ugyanekkor a Birmingham Kis cirkáló elsüllyedt.
A csata e részében mind az öt Queem Eiisabeth tipusu angoil hyperdreadnougth résztvett. Más angol foglyok, akiket a 3. számú
nélmeit torpedóflotiiMa mentett meg, egymástól függetlenül éis irásbain azt vallották,
hogy a Warspilthe, a Prine Roya!, a Turbuilente, Nestor és Allcaster hajókat elsülyedni látták. Egy német búvárhajó a Tyna
torkolatától 9 tengeri mérföldnyire keletre,
egy Irón-Duc'ke osztályhoz tartozó hajót
látott erősen oldalra hajolva, amelynek első
részében viz vollit és a parit irányában haladt. A buvárhajónak állása következtében
és a viz háborgása miatt nem sikerült lövésre jutni. Az angol flotta embervesztesége megbízható jelentések szerint hétezernél többre becsülhető.
H/AMBURG: A Hamburger Fremdenblaitt jelenti, hogy svájci lapoik az elsüllyedt
hajók és a megmentett legénység számából
arrakövetkeztetnek, hogy angol tengerészet
9000 embere veszett el.
ROTTERDAM: Megbízható jelentések
szerint még hét angol hajó, közítük két cir
káló hiányzik. Ezek részt vettek a tengeri
csatában, de még nem tértek vissza.
KOPENHÁGA: A Times jelenti: Hood
tengernagy, mint a hadicirkálók alparancs
"o^a, az Invidiable fedélzetén volt, amely
rol tudvalevőleg csak egy kapitány és egy
adnagy menekült meg. A tengernagy va
loszinüleg megihaiit.
^ k J Q A N O : Olasz tiszti veszteségi staiszitika szerint a háborúban eddig 3253
«szt eset el, köztük 5 tábornok és 178

torzstiszt.
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Kitchener lord vezérkarával
együtt a tengerbe veszett.
A Hampshire hadihajéval útban volt Oroszország
felé. - Az Orkneg-szígoféknél a hajó elsi ijedt. Eddig senkit sem tudtak még megmenteni. - Hivatalos angol jelentés. —
BUDAPEST, junius 6. Londonból hivatalosan jelentik:

A nagyflotta-parancsnokság sajnálattal jelenti, hogy a Hampshire nevü hadihajó, melyen
Kitchener és vezérkara útban volt Oroszország
felé, múlt éjszaka az Orkney-szigetektől nyugatra aknától, vagy torpedótól elsülyedt.
Tegnap nagyon viharos volt a tenger.
Nyomban minden lehető intézkedés megtörtént
a gyors segélynyújtásra, de attól lehet tartani,
hogy kevés remény van arra, hogy a hajón levők
közül bárki is megmenekült volna.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Lord Kitichener katasztrófájáról az éjjeli órákban érkezett meg az angol admiralitás szenzációs jelenítése. Kitchener a háború kezdetén egy ideig ,a franciaországi
haderők vezére vollt, később aztáin amikor
Ypernnél és az Yser-meniti harcokban súlyos vereségeit szenvedtek az angolok, Ki'tchenert visszahívták. A tábornagy azonban
nem vesztette él befolyását és tekintélyes
pártfogói köjzbanjárásíáira fölfelé bukott:
Kinevezték az angol szárazföldi haderő, főparancsnokává. Mint generalisszimusz Londonban tartózkodott, régi nimbuszát azonban alaposain megtépázták ujabb támadásokkal. A stratégia embere rossz politikusnak bizonyult és az angol kormány utóbb
már szeretett volna szabadulni tőle.
Miikor ,az antant azt gyanította, hogy a
németek egyesülve a török sereggel megkezdik támadásukat Egyiptom ellen, híre
jarit, hogy Kitüh emert teszik meg Egyiptom
védőjének. Sarrail tábornok küldetése előtt
arról is szó vdlt, hogy Szaloniki főparancsnoka lesz Kitchener. Ezek a hirek, mint
most megállapítható, valótlanoknak bizonyultak. Kitchener, mint angol főparancsnok
továbbra is Londonban maradt és onin'an
irányította az angoil hadsereg hadműveleteit. ,
A legutóbbi hetekben is számos támadás érte és a pólitikai intrikák hatása alatt
ugy látszik Asquit hajlandónak mutatkozott

arra, hogy Kitcbemert, a szudáni győzőt,
Gordon Bennel negbosszulójáit egy titokzatos misszióval bizza meg és igy távolítsa
el Londonból. A titokzatos misszióról most
az a katasztrófa rántja le a leplet, amely az
angol főparancsnokot egész vezérkarával
együtt érte. Az angoil nagy flotta főparancsnoksága „sajnálattal" bocsátja világnak a
hirt, hogy Kitchener Oros.
szág felé való
útjában a Hampshire hadihajóval valószínűleg a tengerbe veszett. 11 gy mit keresett volna az angol főparancsnok, vezérkarával együtt Oroszországban és hogy a hadihajó elsülyesztése a német buvárhajók
ujabb tüneményes hadiitefte-e, arról egyelőre mit sem lehet tudni. Tény az, hogy a
világháború óta egy hadviselő nemzetet
sem ért ily érzékeny csapás, mint Angliát.
Kitchener Horatio Herbert lord,
angol
tábornok, született Crotta House-ban 1850. junius 24-én. Először (1870) a francia hadseregben szolgált m i n t önkéntes, anélkül azonban,
bogy nagyobb ütközetben részt vébe tett volna.
A háború befejezése után belépett a woohvichi
katonai akadémiába, ahonnan mint hadnagy
került az angol mérnöki karba. 1874-ben a
Szentföldön járt m i n t térképrajzoló,
honnan
1878-ban Alexandriába helyezték áttóítt részt
vett — még m i n d i g niint hadnagy — az Arabi
pasa által támasztott
felkelés
leverésében,
majd pedig Wood Evelyn sir
felszólítására
vezérőrnagyi ranggal
belépett az egyiptomi
hadseregbe, melynek lovasságát újjászervezte,
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Az 1883—85. szudáni hadjáratokban Wolseley
alatt részt vett és 1886. őrnagy lett. 1886. kinevezték Szuakin parancsnokává, 1888. a niálidistákkal Handoub mellett vívott ütközetben
súlyosan megsebesült, de még az év végén újra a csatatérre indult, hol a dsemaizahi ütközetben részt vett. Az 1889-iki hadjáratban a
lovasságot vezényelte. 1892. az egyiptomi hadsereg élére állították. Mint főparancsnok sokat tett a Nílus-menti stratégiai vasútvonal
kiépítése körül és 12 nagy gőzös meg 200 vitorlás bárka segélyével még a Nílus első két
zuhataga in tul is létesített rendes kf~ ílekedést
Midőn a niaíhdi halála után kitört háborúban
főparancsnokká nevezték ki, első diadalát 1896
junius 7. Firkeh mellett aratta a dervisek fölött, mire elfoglalta Dongolát. 1897. bevette
Abu-Hamedot, szeptemberben pedig Berbert.

1898 tavaszán az Atbara folyó mellett szalasztotta meg Abdullah khalifa derviseit. Majd
bevette Méteunnelb városát, aug. végén pedig
ujabb és döntő diadalt aratott Omdurmannál.
Ilyiformán a keleti Szudán kizárólag az angol-egyiptomi érdekkörbe vonatott. Kitcliener
visszatért Alexandriába és Londonba, hol
mint Gordon megboisszulóját és Szudán viszsza,szerzőjét nagyszerűen fogadták és kitüntették. Viktória királyné már megelőzőleg Ivhartum lordjává tette, London városa november
4-én díszpolgárrá választotta s diszkarddal
kedveskedett neki; a parlament pedig 30.000
fontot szavazott meg számáru. A király 1902.
júliusában tábornagygyá és viseounttá tette s
azonfelül 1 millió mark dotációban részesítette. 1892 novemberben a Kelet-Indiában állomásozó hadosztályok főparancsnokává tették.
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Háromszázötven kilométeres arcvonalon
fámadnak az oroszok.
— Oknánál visszavontuk csapatainkat a szétlőtt állásokból. — Az ellenséget mindenütt, ahol előnyöket ért el, nyomban visszavetettük. —
Egyik zászlóaljunk állása előtt 3 5 0 orosz holttest fekszik. —
BUDAPEST, junius 6. (icozii a minisz-

netileg

előnyöket ért el,

nyomban

terelnöki sajtóosztály.) Északkeleten majd-

visszavetettük; egyik zászlóaljunk

nem az egész háromszázötven

nala előtt 350 orosz holttest fekszik.

kilométer

hosszú arcvonalon változatlan hevességgel

Sapanovnál sem vezettek

újra
arcvo-

semmi lé-

tovább tartanak a harcok. Oknától északra

nyeges eredményre az ellenség nagy szám-

tegnap nehéz váltakozó sikerű harcok után

ban intézett

visszavontuk csapatainkat a szétlőtt

Miykon és Olykától nyngatra esö

első

előretörései.

Az

Ikva menti
terület

állásokból az öt kilométernyire délre elké-

között, ahol az oroszok folyton erösitéseket

szített vonalra.

vonnak össze, mint előbb, most is elkesere-

Saslaviecnél, az Alsó-Strypa mentén az
ellenség ma reggel erös tüzérségi előkészítés után támadott, de mindenütt vissza

dett a viaskodás.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

vertük, néhol kézitusában.
Trembovlatól nyugatra, ugyanabban az
időben ágyúink tüzében

összeomlott

eg-»

orosz támadás. Tarnopoltól délnyugatra és
északnyugatra szintén elkeseredetten folyt
a harc. Az ellenséget mindenütt ahol átme-

BERLIN, junius 6. A inagy főhadiszállás jelenti: A keleti harctéren a német arc
vonalon különös esemény nem történt.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A franciák négyszeres támadása véresen
összeomlott.
BERLIN, junius 6. A nagy főhadiszállás jelemti: A Maas keleti partján derék keletporoszaink Fumin-nyergen lévő állásait
az éj folyamán újból nagyon erős tüzérségi
előkészítés után isimételten négyszer támadta meg az ellenség anélkül, hogy leg-

csekélyebb eredményt ént volna el. Az ellenség tüzérségünk zárótüze, gépfegyver és
gyalogsági tüziinik összemüködése folytán
különösen súlyos veszteségeket szenvedett.
Egyébként a helyzet változatlan.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

Hat nap alatt 9 7 0 0 olaszt fogtunk el.
Repülőink több ellenséges vasúti telepet és pályaudvart
BUDAPEST, junius '6. (Közli a miniszterelnöki .sajitóosztálly) Az olasz harctéren a
helyzet változatlan. Egy tengerészeti re
pülörajuuk tegnap éjjel megtámadta a setdona-di-piavel és a latisaniai vasúti telepeket. Szárazföldi repülőink a veronai, alai és

bombáztak.

vicenzai pályaudvarokat bombázták.
E hónap kezdete óta több mint 9700
olaszt, eközt 184 tisztet fogtunik el, 13 gépfegyvert és 5 ágyút zsákmányoltunk.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A Balkánon nincs esemény
BUDAPEST, junius 6. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren csend uralkodik.
HÖFER altábornagy,

a vezérkari főnök helyettese.

BERLIN, junius 6. A nagy főhadiszállás jeleníti: A balkáni harctéren a német
arcvonalon különös esemény nem törtónt.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.)

Szeged uj kölcsöne.
Balogh Károly a láros szolgálatában kifejtett buzgó munkássága során vasárnap értékes meglehetősben részesítette a közönséget.
Erről a meglepetésről sokat és készséggel
fogunk még tárgyalni, mi már ma visszatérünk hozzá, amikor nincs a sarkiunkban
egyetlen olyan esemény sem, amelynek a
megbeszélését ne lehetne huszonnégy órával
kitolni.
Balogh tudvalőleg egy okosan megszerkesztett beadványban husz milliós beruházási kölcsön fölvételére tesz a hatóságnak előterjesztést. Konkrét hitelajánlatra hivatkozik^
amelyet előnyösnek tart és minthogy a pénz-'
piac helyzetét ilyen hitel igénybevételére nagyon alkalmasnak itéli, annak a Véleményének is kifejezést ad, hogy a pénzt akkor is
fel kell venni, ha a munkák nyomban meg
nem kezdhetők és a pénzt ebben az esetben
esetleg hadibölcsön formájában lelhetne kamatoztatni. Az előterjesztésnek ez a része
talán a lieglényegtelenebb, hiszen sok mindent kell megbeszélni, megvitatni, véglegezni, amiig a Pénz a zsebünkbe vándorol, amig
tehát oda jutottunk, hogy most már arról is
beszéljünk, mi történjen a milliókkal addig,
amiig rendeltetési célokra fordíthatjuk.
A kölcsönt nem muszáj kikerekíteni. Se
lefelé, se fölfelé. Lelhet Jhogy a húszmilliós
kölcsön huszonhárom, de az is lehet, hogy
csak tizenhét lesz. A kölcsön fölvételét megelőzően. tehát el kell dönteni, hogy milyen
munkákat akar elvégeztetni azon a pénzen
a város. Többször voltunk bátrak kifejteni*
hagy a szépészeti várospolitika helyett meg
kell .teremteni a reális városkormánvzás korszakát. A hatóság és a közgyűlés az okos városépítés sok alkotásával adós köztük legelső
sorban a vízvezetékkel, az általános csatornázással, a kövezési programul kiterjesztésével és a legprimitívebb egészségügyi .követelményeknek megfelelő kórház építéséivel.
Idő van rá bőven, a fáradságot nem szabad
sajnálni, az eddigi előmunkálatok hasznosításával készüljön el a hatóság a legsürgősebb
reális munkák tervével és költségelőirányzatával, nézzük, iigyies és célszerű épitkezés
mellett mennyi pénz kell ezekre a munkákra.
fia a .számadások elkészültek, akkor beszélhetünk a kölcsön fölvételének föltételeiről. Azok a föltételek, amelyeket Balogh tanácsnok ur ismertet, méltányosaknak látszanak. De csak látszanak. A pozsonyi kölcsönnel való összehasonlítás kétségtelenül a nekünk tett ajánlat mellett szól, még sem szabad elzárkózni a további pulhatolődzástól, sőt
az alkutól sem. A pénzügyi bizottságban kiváló gyakorlati szakemberek is helyet foglalnak, bizonyára lesznek az urak között, a
kik ennél a korszakos munkánál készséggel
állítják a város érdekeinek szolgálatába tapasztalataikat,
tud ásuk a t. rmu nkaercj üke t,
sőt ha kell, összeköttetéseiket is. Kicsinyeskedni, vagy elodázni a dolgot nem szabad.
Ha az az ajánlat, amelyet Balogh tanácsnok
ur ismertetett, nemcsak a pénzügyi szakemberek véleménye szerint, hanem a beszerzett
adatok alapján is a legelőnyösebbnek fog bizonyulni, a kölcsönt haladéktalanul igénybe
f
kell venni.
'
*
Mielőtt pedig megnyílik a munka uj korszaka, egyről ne feledkezzünk meg. A szegedi közgyűlés sokszor volt 'kicsinyes, amikor nlagy városi ügyeikben tanácskozott,
vagy 'határozottá Ezzel a rendszerrel végleg
le kell számolni. Eredményes Ós értékes működést a 'város érdekében csag ugy fejthetünk 'ki, ha a közgyűlési terein falain kivül
hagyunk mindent, ami egyéni érdeünk. Meg
kell feledkeznünk ennél a munkánál minden
rokon- vagy ellenszenvről, kapcsolatról, a
mely egyeseikhez, vagy intézményeikhez fiiz,
vagy azoktól elidegenít bennünket. A tárgy
értéke és érdetme és az a bánásmód .amelyben a 'tanács részesiti, irányítson! bennünket
kizárólag.
Agilis és fáradhatatlan munka nélkül
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alul •maradunk a vidéki városok egyre erősödő versenyében. A kar fokozza feladatainkat, amelyek olyan szépek, hogy megoldásukat fiatalos hévkel kell ambicionálnunk. A

.nyil vános ellenőrzés lelkiismerete egyre egységesebb, éberebb és erősebb. emlékeztetni
fognak mindenkit 'kötelességeire, iiá megfeledkezik róluk, vagy elárulja azokat.

Snditvány a Mezőgazdasági Részvénytársaság
megalakításáról.
(Saját tudósítónktól.)
Részletesen ismertette már a D álmagyar ország azt az indítványt, amély kedden érkezett be a. városhoz
és amely egy altruisztikus alapon szervezett
mezőgazdasági részvénytársaság utján kívánja szolgálni a többtermelés nagy érdekeit. Az. indítványt' Balogh
Károly, Gál
Miksa, Weiner Miksa, Wirnmer
Fülöp és dr.
Tonelli Sándor írták alá. A most már 'hivatalosan is megindított mozgalom oly nagy
jelentőségű, hogy szükségesnek tartjuk a
város tanácsálhoz juttatott indítványt az
.aláibiakban egész terjedelmében közölni:
— Szeged szab. kir város mint jogügyi
testület, anyagi
résztvételével
alakítandó
meg 12.000 drb 50 koronás bemutatóra szóló részvényre oszló 600.000 korona alaptőkével bíró Mezőgazdasági Részvénytársaság
a majdan kidolgozandó prospektus és alapszabályok értelmében, amely társaságnak
feladata:
1. a mezőgazdasági többtermelés gyakor
lati keriesztiilívtele; e célból
2. mintagazdaság berendezése és létesítése ;
3. kert ive tömények és
lésre való berendezés;

gyümölcsterme-

4. gazdasági gépek és eszközök, magvak stb. beszerzése, hasznosítása és kikölcsönzése;
5. bérszántás vállalása;
6. mezőgazdasági termékeknek központosítása és értékesítése;
7. baromfi és állattenyésztésre való berendezkedése;
8. mezőgazdasági ipar megteremtése illetve ennek előmozdítása;
9. általában mindavval való közvetlen
vagy közvetett foglalkozás, amely a mezőgazdaság és a mezőgazdasági ipar keretébe
tartozik.
Ezen célok elérése végett a) alakítandó
meg a társaság 600.000 korona alaptőkével,
amelynek felét Szeged szab. kir. városa venné át.
b) átenged Szeged szab. kir. város a
társaság részére bérfizetés ellenében, egyelőre 25 évre 600 kat. hold földet az úgynevezett Tápai réten, továbbá 250 (holdat 'Felsőtanyán és 250 holdat Alsótanyán, amelyből a kimondott székes és mint ilyen teljesen
improdüktiv terület mintegy 50 hold volna.
Az alakítandó társaság szigorúan
altruista alapon áll, miért is a prospektus, valamint alapszabályai szerint részvényei után
5 %-nál többet csakis abban az esetben fizet,
hogyha évi tiszta hozadékából a megféletö
tartalékolások, az igazgatósági,
felügyelőbizottsági és választmányi díjazások levo"ása után kifizetésre kerülő 5% osztalék
után még nyereség rendelkezésre maradna,
amelyből azonban első sorban 50% Szeged
tarosának kulturális és emberbaráti célok
istápolására hivatott alap képzésére, 25%
! g y n y ugdiialap megteremtésére fordítandó
es csak az ekként fennmaradó nyerestöbb-

let szolgálhat esetleges felülpsztalékolásra.
A társaság élén mint annak eí'nöke Szeged város mindenkori polgármestere áll, az
igazgatóságnak egyik tagja a városi tanácsnokok közül választandó, az igazgatósága,
feiügyelőbizottsága és választmánya egyébként felében Szeged városa által kijelölt tagokból, másik .fele a részvényesek megválasztottjából áll. Az első 3 évre a társaság
igazgatóságának tagjait kinevezi.

(Az

indokolás.)

Magyarország mint kimondott
agrárország mezőgazdasági termésének eredményeit illetőleg más, nem mezőgazdasági országok terméseredményei mögött messze
visszamaradt. Egy hektár területre tehát 1./
katasztrális holdra esiett nálunk az 1901—
1905. évi átl'agifaan 12.2 q buza, 11 q rozs,
12.1 ,q árpa, 10 zab, 74 q burgonya, 204.1
q cukorrépa, 17.4 q rétiszéua. Németországban pedig 19.8 q buza, 16.09 q rozs. 18.5 árpa
17.8 q zab, 130.6 q burgonya. 296.4 q cukorrépa, 42.8 q rétiszéna, a német termés téhát
nagyobb volt 62, 45, 53, 63, 74, 45 és 145
%-kal.
Sőt Norvégia legészakibb
részében,
amelyét általánosságban terméketlennek ismerünk, az ottani gazdák kellő talajjavítás
utján -termeitek hektáronkint 1912-ben 17.9
q búzát, 17.7 q rozsot és 18.1 q árpát.
Ezek a számok az utolsó évtizedben
reánk vonatkozólag nem nagyon változtak
előnyünkre, ugy (hogy ina 3 szám hivja fel
a gondolkodó figyelmét; .Németország 23
métermázsáis, Ausztria 18 méter mázsás és
Magyarország 13 métermázsas hektárnyi
búzatermése.
Németország álllatálloimánvo volt
szarvasmarha
ló
juh
sertés
1870-ben 15.776.708 3.352,200 24.999,400 7.124,100
1895-ben 17.555,700 4.031,500 10.866,800 14.274,600
1905-ben 19.331,600 4.267,400
7.907,200 18.924,060

Magyarország állatállománya volt
1870-ben
1895-ben
1905-ben

5.279,000
6.738,000
5.624,600

2.158,800
1.282,028
1.788,416

15.076.997
8.122,681
6.891,080

4.443,279
7.330,091
4.336,921

A műtrágya fogyasztás pedig volt
foszfor
9.01
5 —
6.08
18.—
1.08
6.01
Hollandia
5.08
Olaszország
Svéd- és Norvégország 4.06

Németország
Anglia
Franciaország
Belgium
Ausztria-Magyarország

káli
mész
kilogrammokban
3.06
13.31
0.36
7.23
0.23
7.33
1.50
72.90
0.06
0.11
2'97
43.90
0.06
2.56
1.98
021

Ebből a néhány adatból kitűnik a magyarországi mezőgazdasági terméseredmény
visszamaradottságának indoka. Kevés az állatállomány, nem basznál elegendő műtrágyát. iDe ezenfelül nem használ elég géperőt.
Tudvalevő dolog, 'hogy a szemes termény,
különösen a buza és rozs. erősen igénybeveszik a talaj tápláló anyagát. Ha tehát ősi
gazdálkodási •szokásainkhoz híven mindég
asak 10—12 centiméteres szántást végzünk
és mindig egy ugyanazon humusrétegböl követeljük meg azt, Ihogy egyik évben búzát,
más évben tengerit ad.ion, akkor nem lehet
csodálkozni afelett, hogy ez a humusréteg
idővel — miután nedvei felemésztettek —
felmondja a szolgálatot. Erre vezetheö visz-

sza az, hogy az 1887—1896. évek átlagában
hektáronként még 12.9 buza és' 10.6 q rozs,
de már 1897—1906. évek átlagában csak
11.9 q illetve 10.9 q és 1907—1911. évek átlagában csak 11.7 q illetve 11.2 q termett.
Földünk feljavítását és 'technikai gépekkel váló megdolgoztatását kell programmba
vennünk.
Magyarországon többtermelés szükségessége rég kilépett a gazdasági folyóiratok szűk medréből. Addig, ainig közgazdászaink annak szükségességét ott hangoztatták, nem hederítettek rá. most azonban,
hogy Németország minket felfedezett, Ihogy
— Franciaország szerint — Európa financierja: most parancsoló kötelességünkké vált
képességeinkét komolyan bemutatni.
Földünk neim rosszabb, sőt átlag 50%-al
jobb a német és főleg a porosz földnél, éghajlati viszonyaink nemcsak azonosak, hanem helyenkint jobbak amazokénál, népünk
ép oly iföldáihes, mint amott, ép oly szorgalmas, nem kell téhát feltétlenül* a német pionírokra várni, hogy: intenzivebb gazdálkodásra tanítsanak: megcsinálhatjuk mi magunk is. Ép ezért a kontemplált társaság
nemcsak mintagazdaság
berendezkedésére,
hanem a föld termelés produkálásához
szükséges gözekék, aratógépek
és más
eszközök,
valamint műtrágyák beszerzésével és bérbeadásával, illetve átengedésével foglalkozik,
hogy evvel a legkisebb területen gazdálkodó
.részéré ,is ezeket az eszközöket .hozzáférhetővé telhesse.
És miután Makó, Kecskemét és Nagykőrös megmutatták nekünk, Ihogy mit lelhet
kerti vetemények
és gyümölcs
okszerű produkálásával és értékesítésével elérni, erre is
kíván a társaság berendezkedni.
Szeged városi a maga 130 ezer lakosával itt az Alföld közepén, egv óriási 70.000
holdas birtok tulajdonosa nem nézheti tétlenül azt a mozgalmat, amely Németországból indult ki és amely a hazai magyar földön a többtermelés problémájának megoldására tör. Saját magának kell iniciali'ter fellépnie, saját magának kéli e problémát idehaza megoldania, magának kell a tanitói
szerepre váltakoznia. De inert maga a város
sa.iát közigazgatási apparátusával ezt nem
telheti, kell oly szervet életre hívnia, amely
mindezeket megoldja és egyben az évek óta
fokozódó drágaságot leküzdi. Szeged nemcsak ma tartozik a drágább városok közé,
hanem az volt már évek óta. 'Hogy e szervben mindenki, a legkisebb bérlő is részt vehessen, oszlik a részvénytőke 50 koronás
részvényekre.
Hogy pedig Szeged városa mint erkölcsi és mint jogi testület mindig kellően figyelhesse, kellően ellenőrizhesse azt a tevékenységet, amelyet az indítványozott társaság
végez, az ul'traizmus kereteit biztosítsa,
azért adja a fél tőkét, azért adja bérfizetés'
melllett mintagazdaságnak földjei egy kis
részét, azért ül 'benne többségiben. Hogy pedig a mintagazdaságból és a mezőgazdasági
ipar megteremtéséből eredő jövedelem sohasem serkentse a társaságot egy tisztára nyerészkedésre alakult vállalattá válni, provideáltatott az, ihogy csak 5% kamat fizettessék a részvényeik után, a netáni többlet
50 %-ából pedig idővel egy mezőgazdasági
kultúrintézmény létesíttessék.

Német flotta az orosz vizeken.
Genf, junius 6. A Petit Párisién jelenti:
Kopenlhágai sürgöny szerint tegnaip este nagyobb német flottát figyeltek meg, mely
Libán felől északi irányban haladt és Ihét
Zeppelin kisérte. Ugyanezen este a flottát a
rigai öböltől délkeletre láttáik feltűnni. Valószínűnek tartják, Ihogy ez a német flotta az
orosz flotta bázisát keresi.
. ,
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Mikor a szenttamási urak
házimulatságot rendeznek.
— S z e r d á n hirdetik ki a tábla Ítéletét. —
(Saját

tudósítónktól.)

A

Délmagyarország

február huszonihetediki számában a törvényszéki tárgyalással kapcsolatban részletes tudósítást közöltünk a bácsszeritamási „szvecsár"on történtekről, majd április elején a szegedi
ítélőtáblán megtartott főtárgyalást — amelyet
a bizonyítás kiegészítése céljából junius hatodikára halasztották, — ismertettük. A szegedi
Ítélőtábla kedden kezdte meg a nagy port felvert btinügy tárgyalását. A szenttamási urak
duhaj kedvének liire annak idején, — Fernbach Károly képviselő utján — interpelláció
formájában az országgyűlés elé került.
Az eset 1915 október 27-én történt. Zagoricza Velyko posu estei' báziiinnepélyt rendezett a házi védőszentje tiszteletére és erre barátait is meghívta. Ott volt a mulatságon a
község intelligenciája: a jegyző, a görögkeleti
leik • z, a község legvagyonosabb földbirtokosa,
•eg\ mérnök és a házigazda ügyvéd fia, aki jele
i katona! szolgálatot teljesít. Eleinte a
áziszent méltóságának megfelelően folyt a
mulatság, majd a társaság berendelte az ebédlőbe a postamesterihez munkára kiadott két
orosz hadifoglyot, akikhez a jegyzőnél szolgálatot teljesítő hadifogoly is csatlakozott. A házigazda fia, — dr. Zagoricza Iván ügyvéd —
széles jókedvében kafonai gyakorlatokat végeztetett a foglyokkal, de Vueskov Lázár, a
pópa, ezzel nem elégedett meg, hanem megölelte őket és boros poharat adott mindegyiknek. A társaság minden tagja, kezében boros
pohárral, az orosz cárt és az orosz hadsereget
éltette, majd az orosz néphimnuszt énekelték
el.
A z ü g y é s z s é g nemzetiségi
elleni
gyűlöletre
való izgatás
büntette
és nyilvánosan
elkövetett királysértés
vétségei miatt emelt, vádat
dr.
Zagoricza
Iván
gyakorló
ügyvéd,
Zagoricza
Velyko
postamester,
Manejlevics
Márk
mérnök, Vueskov Lázár lelkész, lvanics
Izidor községi jegyző
és Gavanszky
István
földbirtokos
ellen.

A szegedi törvényszék február 26-áu tárgyalta az izgatássai és felségsértéssel vádolt
szenttamási urak bünügyét. A vádlottak tagadták a teilbiikre rótt bűncselekmény elkövetését, de a kihallgatott tanuk ellenük vallottak
Ifjú Veronika szakácsnő, tanú előadta, hogy
látta, amikor a pap és a többiek ölelgették az
oroszokat, hallotta, hogy az urak az orosz cár
egészségére ittak és az orosz hadsereget éltették. Bélák Kata szolgáló azt is hallotta, hog.v
a jegyző biztatta az oroszosat, hogy igyanak
a cár egészségére. Becze Istvánné tanú hasonló
tanúvallomást tett. Egy mentő tanú is volt, a
postamester szobalánya, aki mindent magára
vállalt, de a biróság, — tekintettel arra, hogy
ellentmondásokba keveredett, — nem eskette
meg.
A törvényszék mind a hat vádlottat bűnösnek találta és a következő
összbüntetéseket
szabta ki:
Vueskov
Lázár
két évi börtön és 1200 korona pénzbüntetés,
két évi hivatalvesztés,
dr.
Zagoricza
Iván, Zagoricza
Velykó,
Manejlevics
Márk és lvanics
Izidor
egy-egy évi börtön és
600—600 korona
pénzbüntetés,
egy-egy évi hivatalvesztés;
Gavanszky
István
hét havi börtön és 200 korona
pénzbüntetés,
egyévi
hiva-

talvesztés. Az ügyész a Gavanszky Istvánra kiszabott büntetésben megnyugodott, a vádlottak mindnyájan felebbeztek.
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Március harmincadikán tárgyalta a felebbezésket a szegedi ítélőtábla. A biróság a főtárgyalást a törvényszéken kihallgatott tanuk
újbóli kihallgatása, valamint Görög István
tanú kihallgatása céljából elnapolta. Elrendelték ezenkivül a törvényszéki bites tolmács
szakértőként való kihallgatását. A védő előterjesztésére az ítélőtábla az előzetes letartóztatásban levő Vueskov Lázár pópát szabadlábra
helyezte.
A keddi főtárgyaláson Ringhoffer
Lajos
táblai tanácselnök elnökölt. A vádhatóságot
dr. Hubai/ László ügyész képviselte, a két Zagoriczát és Ivániesot dr. Vázsonyi Vilmos,
Gavanszkyt dr. Slczák Lajos újvidéki ügyvéd,
Vúcskovot és Manejlevieset dr. Kószó István
védte.
Elsőnek Buknr K. Dragomir törvényszéki
bites tolmácsot, mint szakértőt hallgatta ki a
biróság. A szakértő véleménye szerint a tanuk
közül I f j ú Verona bírja a szerb nyelvet, Görög
István is meglehetősen tud szerbül, de Bélák
Katalrn nem tud szerbül. Ifjú Verona, Bélák
Katalin és Bcncze Istváné tanuk lényegében
ugyanazt a vallomást telték. Görög
István
postakiadó, tanú előadta, ihogy látta, liogy dr,
Zagoricza katonai gyakorlatokat végeztetett
a hadifoglyokkal és \ ucskov az orosz cár és
az orosz hadsereg egészségére ürítette poharát. Azt is vallotta, hogy Gavanszky az esei
alkalmával teljesen részeg volt, ugy, hogy azt
sem tudta, mit csinál. A biróság a tanút megliiteltette.
Dr. Hubay László ügyész a bizonyitás kiegészítésére tett Görög tanúvallomása után elő
terjesztést. Kérte Georgievits István pozsonyi
lakos beidézését és kihallgatását arra vonatkozólag, bógy a vád tárgyává tett bűncselekmény elkövetése előtt
Bácsszenttamáson a
jegyző és a postamester egy izben zeneszóval
vonultak végig az utcán és az orosz cárt éltették.
Dr. Vázsonyi Vilmos védő nem emel kifogást Georgievits kihallgatása ellen, de utai
arra, hogy Georgievits megjelent dr. Bródy
országgyűlési képviselőnél és előadta, liogy őt
erre a tárgyalásra megidézétk, szeretné ludm,
mii kell vallani. Georgievits, — mondotta a
védő — különben sem megbízható, előéletét a
budapesti államrendőrségen tartják nyilván.
Kérte a szveesáron résztvevő eigányzenészex
kihallgatását.
Dr. Slézák Lajos védő előadja, hogy Georgievits rovott multu egyén, akinek tiz évre
visszamenőleg nem volt becsületes foglalkozása
A bizonyitás kiegészítését ellenzi. Dr. Kószó
István csatlakozott dr. Vázsonyi indítványához.
Miután az Ítélőtábla a bizonyitás kiegészítésére tett indítványokat elutasította, a párbeszédekre került a sor. Dr. Hubay
László
ügyész a vádlottak büntetésének
fölemelését
kérte. Dr. Vázsonyi Vilmos szerint az izgatási
szándékot nem leibet a vádlottakról feltételezni, sőt jogilag a királysértés vádja sem állhat
meg.
A biróság egy órakor a tárgyalás folytatását délután négy órára halasztotta, amikor
dr. Slezák Lajos tartotta meg védőbeszédét.
Nemcsak védence felmentését kérte, hanem az
ítélet indokolásában fikszirozni szeretné, hogy
Glavanszkyji aki katona sorban áíl, nem volt
jelen, amikor az állítólagos bűncselekmények
megtörténtek. De, ha jelen lett volna, — mondotta a védő — akkor sem eshet a cselekmény
beszámítás alá, mert Gavanszky, — mint azt

Szeged, 1916. junius f.
az összes tanuk bizonyították — teljesen részeg
volt.
Dr. Kószó István nem akar jogi fejtegetésekbe bocsátkozni, csak konstatálni kiván ja,
hogy izgatás büntette nem foroghat fenn. Védencei felmentését kérte.
Az ítélőtábla az itélet kihirdetését szerdán
dflelőtt félt izénket tőre tűzte ki.

A semleges diplomaták
októberre jósolják a
békét.
Rotterdam,
junius 6. A iNieuive Rotterdamsefae Gourant iaz antant állítólagos békefel tétételről ad fairt, melyeket az angol
sajtó
egy része egy londoni
háborús
kőnyomatos
lap űlapján
közölt.
A Coiurant azon csodálkozik, faagy a z angol cenzúra taz ilyen faireket közölhetőknek tekinti, ázzál a megjegyzéssel, ihogy .aziolk komoly
polgári
forrásból
származnak.
Anglia megtépázott presztízsén
— irja a lap — ezzel isimét olyan csorba
esik, amely ellenségei körében csak
lelkes
örömet kellhet. .Elzász-Lotharingia
antitífctálása, Belgium visszaállítása, a német flotta terv redukálása, Konstantinápoly,
Heflgoluind 'és a kiéli csatorna semlegessé nyilvánítása: ezek az antant
békehajlandóságámk
állítólag
csak
előfeltételei.
Az angol sajtó komolyabb része természetesen ném aid Ihelyt a z ilyen .izgató 'hazugságoknak, sőt ellenkezőleg: az utóbbi időben különös előszeretettel viseltetik a semleges országokból érkező békefairek iránt. A
Times például Gerard
berlini amerikai nagykövetnek minapi nyilatkozatát közli, amelyben a tekintélyes diplomata közöli békét jósol. Meggyőződésem szerint — mondotta —
a Ifaelyzet m a m é g nem érett meg teljesen a
békére, de ennek a z időnek
az el érkéz te
már nem késhet
sokéig;
a békefeltételek
•kontúrjai mind tisztábban alakulnak ki és
Ihogy határozott konkrét tormában jelentkezhessenek, afaoz nagyban faiozzá fognak járulni a közeli hónapok eseményei. Az
ellenfelek
még lázasan
készülődnek,
ami csak
kedvezően
befolyásolja
a béke
lehetőségeit.
A'
nyári hónapok lesznek a megmondhatói, mit
várhatnak a felteik a békétől.

Wilson
elnök szívesen vállalná a békeközvetités szerepét és csak egy kívánsága
van: hogy a béke a z egész emberiség üdvére
szolgáljon. 'Érdekles, hogy a 'békejóslatok
sohasem hangzottak
olyant
megegyezően,
mint mostanában. A semleges
diplomáciai
körökből
erdlő
értesüléseknek
jelzett
hirek
mind októberre
jósolják
a békét.

I i M i ura mm
juttassanak

valamit

a rokkant hősöknek

Ili i l M Várnay L HítiyVI(ere$l(edí$é!)en, Szegeden.
Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be
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Molnár Ferenc és Szász Zoltán
sajtópöre.
Réthy Imre volt náíkáfalvai plébános, temesvári segédlelkész a Temesvári Újság 1915.
évi október 30-iki számában két cikket irt,
amelyekben élesen támadta Molnár Ferencet
és Szász Zoltánt, akiket azzal vádol, bogy Írásaikban a zsidóknak kedveznek és ezért az eseményeket hamis

színben

tüntetik

fel, A k i v á l ó

magyar irók becsületsértés miatt sajtópört indítottak a cikkek szerzője ellen. Az ügy bizonyára országos érdeklődést fog még kelteni,
azért itt közöljük a két inkriminált irást ós a
temesvári törvényszék vád tanácsának határozatát. A Szász Zoltán által inkriminált cikk
igy szól:
— Szász Zoltán írásaiból eddig azt olvastuk, ihogy a magyar nép nagy áldozatait a
zsidókért liozza. Szerinte a göndörbaju zsidóláinyok lelkesítik katonáinkat, ihogy azok a
tűzbe menjenek. Ujabban azonban talán belátta (ha ugyan képes az elméje ilyen magasabb műveletre), hogy a vörös liajifürtöknek
még sem lehet akkora erejük, bogy miattuk
annyi ezren áldozzák fel ifjú életüket, mert
most másképpen beszél ez a Zsidó Zoli: ./halálba induló felvilágosult embereknek alig lebet a keresztény menyországbeli továbbélés
igéretét ihelyetesitő más gondolatot adni erősítőül, mint a jövő nemzedék, az utódok, a gyermekek érdekének biztositékát." Egész természetes, Zoli agya még a jobb napokban sem tudta
volna belátni, (hogy ez a gondolat, az önzetlenség csakis kereszténységgel szemben létezhetik. Persze, Zolinak nincs szüksége afajta „erősítőre", mert ő ni.áiSifólét élvez a kávéházak biztos fedezékében. Lóvén őkelme — Írásai után
Ítélve — teljesen alkalmatlan minden komolyabb, teíhát pláne katonai szolgálatra.
A Molnár Ferenc által inkriminált passzus
a következő:
— Maga Szász Zoltán is tudta, bogy a bábom alatt megnövekedett a magyar népben
mindig meglévő antiszemitizmus. Itthon és a
lövészárkokban egyaránt. Molnár Ferenc, a
zsidóktól kitai-tott iró, meg akarta vigasztalni
rémüldöző barátját, aki a magyartól csak
pénzt, de nem pogromot akar. Ne féj, Zoli, a
liáboru után sem lesz okosabb a magyar, sőt
még a szállítások idejénél is jobb dolgotok lesz,
hiszen az elfagyott lábu katonák is igy dalolnak már: várnak ott rám göndörbaju zsidólányok, én meg csak ugy huszárosán kacsintgatok reájuk. iSzóval nem hogy nincs antiszemitizmus, hanem dühöng a filoszomitizmus.
Az Egyenlőség ravasz szemhunyorítással megjegyzi, bogy ő ezt régen tudta; Szász Zoli pedig tnlboldog, hogy a bábom után sem kell
kolgoznia, akkor is urasan fog élni a magyar
pénzből. Az egészben pedig az a legérdekesebb,
hogy Molnár Ferenc füllentett a kitartói megnyugtatására. Az általa megzsidósitott huszárdal ugyanis eredetileg nem tud a göndörhajú zsidó lányokról, mert igy hangzik: várnak engem menyecskék és lányok, én meg csak
u
®y huszárosán kacsintgatok r á j u k . . . De
'Ven kis hazugság Molnár Ferencet és Szász
a. zsidóssá
nem feszélyezi.

vedlett

tintapocsékolókat

A temesvári királyi törvényszék vádtanáf s * hétfőn tartót ülésén Rétlhy Imrét .sajtó ut-

alá he-

templomban halála napján, junius 7-én, szerdán délelőtt 10 órakor, a szeged,-rókusi templomiban pedig a temetés napján, junius 10— Személyi hír. Dr. Cicatiicis Lajos főispán én, szombaton délelőtt 9 órakor fog a Minszombaton Szegedre érkezik. A főispán va- denhatónak bemuíattatni.
— A szegedi sorozás. Az eddigi sorozásasárnap délelőtt tizenegy órakor a vöröskekon alkalmatlanoknak talált
népfelkelők
resztes kitüntetéseket fogja kiosztani, azután
ujrasorozását szerdán reggel nyolc órakor
részlvesz a fahonvéd ünnepélyes visszahelyekezdi meg a sorozóbizottság. Szerdán az
zésénél.
1897. évben született népfölkellők kerülnek
— Kitüntetések. A hivatalos lap mai száma
sorra.
A sorozóbizottság polgári elnök-e dr.
közli, hogy a király, gyorgyószentmiklósi
Pálfy
József
árvaszéki" elnök lesz.
Gergely Miklós ni. kir. 3. honvédhuszár ez—
A
város
husz milliós kölcsöne. A
redbeli ezredesnek, az ellenséggel szemben
kitűnő szolgálata elismeréséül,' a Ferenc Jó- pénzügyi bizottság pénteken délután ülést
zsef-rend lovagkeresztjét, a katonai érdem- tart. A' bizottság a város husz milliós berukereszt szalagján, adományozta. - Engels- házási kölesönének ügyét fogja tárgyalni.
mann Andor, 5. honvődgyalogezredbeli zász— Ipari munkabizottságok szervezése.
lóst az I. és II. osztályú vitézségi éremmel Az Ipartestületek
Országos
Szövetsége áttüntették ki.
iratot intézett a vidéki ipartestületekhez,
amelyben javasolja, hogy a mezőgazdasági
— A tüdőbeteg katonákért. Budapestről
munkabizottságok mintájára iipari munkajelentik: Gróf Tisza István .minisztereinők
kezdeményezésére keddien délelőtt a dele- bizottságok alakíttassanak, amelyeknek az
lenne a rendeltetésük, Ihogy megállapítanák,
gáció termében megalakult az az országos
bizottság, amely a tüdőbeteg katonák dlbe- milyen 'városi és községi közmunkákat le1 yezését és gyógykezeltetését van hivatva hetne azonnal vagy adott időn belül kiadni,
másrészt gondoskodnának a munkák igazsáegységesen irányítani. A miniszterelnök
megnyitó beszédében -kifejtette, ihogy az or- gos és .méltányos elosztásáról, esetleg támogatnák az érdekelt iparosokat a szükséges
szágos bizottságnak két főfeladata van: gondoskodni a (harctérről 'hazaküldött tüdőt teg hitel, nyersanyag é's munkaerő megszerzésében is. Az ipari munkabizottságok szervekatonáik gyógyításáról és szanatóriumot felzésére azért van szükség, mert vannak
állítani, hogy a háború után azokat, akikben
olyan
iparágak, amelyek a iháboru miatt ellappang a -veszedelem, a,z élet számára megvesztették
munkaterüket és támogatás nélmenthessük. iBáró Korányi Sándor azt hankül a kézmiiiparosok nagy részét a teljes
goztatta, hogy a létesítendő intézményeim jk
tönkrejutás fenyegeti. .A létesítendő ipari
állandó -jelleget kell biztosítani. Az országos
munkabizottságok
felhívással fordulnának a
bizottság 'védnökévé Izabella
főhercegnőt
nagyobb
cégeikhez,
'vállalatokihoz, uradalkérték fel. Elnökéül gróf Tisza István mimakhoz
és
magánosokhoz
is, hogv a háború
niszterelnököt választották meg. Társelnöutánra
halasztott
munkáikat
már -most adkök lettek: Cserwch
János hercegprímás,
ják ki, mert a háború után megnövekedő
IhMányi
Ignác, herceg Eszterházy
Miklós
munkaalkalmak az ipari munkákat megdráés gróf Kimen Héderváry
Károly.
gitják és megnehezítik a megrendelések el— Megkapjuk a tíz vaggon tengerit. vállalását.
Kedden délután egy országos gazdasági fő— Halálozás. Özv. Lustig Bernátné, szül.
felügyelő érkezett Szegedre, hogy a város
sertésállományát megtekintse. A gazdasági Eisenstádter Franciska rövid szenvedés után
főfelügyelő Szegedre érkezése a hatóság kedden 82 éves korában meghalt, Dr. Vass
által a minisztertől kért tiz vaggon kukorica Dezső né Budapestről, Stettler Mihályné. Bitó
kiutalásával van kapcsolatban. A főfelügye- Márk, Lustig M. Frigyes és Lustig Ármin az
lőt a Budapes'en időző Balogh Károly; ta- elhunytban rajongásig szeretett édes anyjunácsos helyett Scultéty Sándor főszámvevő kat gyászolják. A temetés szerdán délután
kalauzolta.
4 órakor lesz a Béke-utca 6-ik számú gyász— Kinevezés. Dr. Bodnár Géza népfölkelő házból.
hadnagyot az 5. népfölkelő parancsnokság
— A városi tisztviselők sorsa. Minthogy
nyilvántartásában, a király népfölkelő főhad- a háború végét nem igen lehet belátni, a
naggyá nevezte ki.
városi tisztviselők, hasonlóan más városok
— Magyarország gabonát előlegez Né- mozgalmához, a város tanácsától, i.letve a
metországnak. Bécsből jelentik; A Neue Freie közgyűléstől kérni fogják sorsuk enyhítését.
Presse arról értesül, hogy a magyar és német Az ügyben szerdán délután 6 órakor a városi
kormány között oly megállapodás jött létre, hivatalnokok egyesületi helyiségében (Stefáhogy Magyarország a németországi termés nia-kioszk) értekezletet tartanak, amelyen
betakarításáig Németország számára a szük- megbeszélik a mozgalom részleteit, és a késéges gabonát előlegezi, viszont Németország relem formáját. Az értekezleten, kezdve a
százezer orosz hadifoglyot bocsájt Magyar- szolgáktól, mindenkit szívesen látnak, aki
ország rendelkezésére az aratási munkála- együttérez a hivatalnokokkal s aki belátja,
tokhoz. Az orosz foglyok az aratás befejezése hogy a háború okozta óriási drágaságot a
után ismét Németországba térnek vissza.
hivatalnok érzi legjobban.
— Hibaigazítás. A kenyér cimen keddi szá— A szegedi kenyérinség. A város lisztmunkban megjelent cikkbe sajnálatos sajtóellátása -körül felmerült nehézségek még hiba csúszott, amelyet itt helyreigazítunk
nem szűntek meg. A liszt és péküzletek elő',* annak ellenére, hogy a város ügyeivel csak
kedden már a kora hajnali órákban nagy tö- némileg isme'ős ember előtt is nyilvánvaló,
meg gyűlt össze és 'fenyegetőleg lépett föl. hogy nyomdahiba történt. Annyiszor volt már
szó róla, hogy a verebek is csiripelik : SzeMiután a békék nem tudnak kenyeret adni, gednek körülbelül 75,000 hold földje van.
több üzlieit ki sem nyitott, hogy az üzlet .előtt Ezt a nyomdász is tudja és 5000-et keddre
megismétlődő (botrányoknak elejét vegyék. csak azért szedett, mert a lap előállításának
Kedden reggel megérkezett különben a bel- gyors munkáját a háború okozta nehézségek
ügyminiszter rendelete, amellyel junius ti- egyre bonyolítják.
_ A közvágóhíd májusi forgalma. Mázenötödikéig terjedő időre öt vaggon lisztet jus havában a szegedi közvágóhídon 12 biutalványoz ki Szeged közélelmczésére a kát, 10 ökröt,, 289 tehenet, 369 borjut, 294
Back-malomiból. A lisztet a pékek közt fog- juhot, 1799 bárányt ós 1039 sertést vágtak.
— A Vöröskereszt Péter- Pálnapi gyűjtése.
ják szétosztani, ihogy az .utóbbi időben fenyegető lisztinség, — legalább egyelőre — A .Magvar Vöröskereszt, amely a legnagyobb
kiegészítő szervezete a hadseregnek, beszáannyira-amennyire orvoslást nyerjen.
molóval és kérő szóval ferdül a közönséghez.
Beszámolóval, mert érzi. hogy számot
— Rekviem. Jászai Géza c. püspök, volt
kel!
adnia
majdnem 2 éves Iháboiius működészeged-belvárosi apátplébánosért az engeszséről
azoknak,
akik oly bőségesen támogattelő szentmise áldozat a szeged belvárosi
lyezte.
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ták, de egyúttal kérő szóval is, mért a hoszszu háború határtalan feladatok elé állította
és hacsak imüködését korlátozni nem akarja,
kénytelen a közönség u.iabb áldozatkészségéhez fordulni. A Magyar Vöröskereszt mintegy 2000 kórházban 100.000 beteget ápol
egyszerre és eddig több mint 1.000.000 katonát részesített ápolásban. Fenntartja a tudósító irodát, mely a harctéren lévő katonák
hollétéről ad értesítést, a hadifoglyokat
gyámolító és tudósító hivatalt, .közvetíti a harctéren le'vő katonák részére az adományokat,
anyagilag támogatja a sebesült és beteg katonákat , valamint a iharcban elesett hátramaradt családtagjait Sebesült katonákat szál
lit a Ihadszintérrő! ímelv célra 9 kórházi vohat áll rendelkezésre. Továbbá szállítja a
sebesült és beteg katonákat a vasúti és hajóállomásokról
a kórházakba.
iA hadszinhelyre
küldött vonatokon kivül 165
sebesültszállító
kocsit, 23 társzekcret, 300 hordágyat s hordszéket. Egy 200 ágyas tábori kórtházat, tábori kápolnává! tábori raktárakat ós fiókraktárakat állított ife! Hivatásos és önkéntes
ápolónőket engedett át szolgálattételre a
'kórházaknak. Azonfelül kórházat állított fel
Szófiában és Konstantinápolyban is. A jövő
programjai még nagyobbak, hiszen a háború
csapásai nem szűntek meg, sőt ellenkezőleg,
a hosszú háború fokozta annak a társadalomra gyakorolt hatását. Hogy a Vöröskereszt hivatásának a jövőben is megfelelhessen, kéri a közönség áldozatkészségét. Péter és Pál napja, junius 29-ike a Magyar Vöröskeresztté. Gyűjteni fognak ezen a napon
az ország minden részében, az Alföld rónáin,
a hegyek bércéin, a dombok vilkékein, gyűjteni fognak e napon a templomokban, a hivatalokban, a városi tereken és utcákon. Gyűjteni fognak mindenütt, ahol ,a magyar haza
érzése, él és ahol ezért áldozni adó becsületes emberek vannak. Reméljük, Ihogy nem
fo.g kitérni a gyűjtés elől senki, miért lehetetlen, hogy egy ember is legyen, aki megtagadja filléreit a sebesült katonák, a iháboru
borzalmai által sújtott esdeklőktől. Már pedig a Péter-PáInapi gyűjtés minden egyes
fillérje a sebesülteknek, a nyomorgóknak jut,
mint egy ember fog Magyarország egész népe. ezen a napon áldozni és azt. amit ad, tulajdonképen nem a Vöröskeresztnek adja, a
Vöröskereszt csak az ut, ameíven az adományok a- legszentebb célhoz jutnak. A Vöröskereszt ez uton is kéri a jólelkű, emberbarát
és a nagy idő kötelességei elől kitérni nem
akaró emberéket, tegyék ünneppé a PéterPál napot, ihogy késő unokák is megemilékezve e napról, azt olyannak lássák, ami dicsőséget és becsületet szerez a mai kornak.
— A Somogyi-könyvtár államsegélye. A
közoktatásügyi miniszter leiratot intézett a
város tanácsához, amelyben tudatja, hogy a
Somogyi-könyvtár részére nyolcezer korona
államsegélyt utalványozott.
— Alapítványi pályázatok. A hétfői tanácsülés határozata értelmében a városnál megüresedett különböző alapityányokra kedden
kiírták a pályázatot. A kérvényeket junius
25-ig kell beadni.
— A szeged-kiskunhalasi helyiérdekű.
A Mandel- és Révész-cég bejelentette a kereskedelemügyi miniszternek, hogy a Kiskunhalas állomásától Szeged állomásig építendő helyiérdekű vasútvonalra meghosszabbított előmunkálati engedély jogait és kötelezettségeit Fónagy Bela budapesti mérnökre
ruházta át. A miniszter a bejelentést tudomásul vette és az előmunkálati engedély
időtartamát egy évvel meghosszabbitotta.
— Öngyilkos leány. A mentők kedden reggel a Topolya-sor 7. számú házból egy öngyilkosjelöltet szállítottak a városi közkorházba. Az életunt Fodor Mária 28 esztendős
leány, aki zsirszóda-oldatot ivott. Sérülései
életveszélyesek.
— Marica, a bűbájos szépségű román
parasztlány körül a legizgalmasabb jelenetek
játszódnak le A szerelem bolondjai cimü három felvonásos drámában, amely szerdán és

TELEFONi
11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFON;
11-85.

Szerdán és csütörtökön

Rítta Sachettó
szenzációs alakitása.

Szegei! 151&. W u s
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csütörtökön kerül szinre a Korzó-moziban.
Maricába az ország legvagyonosabb főnemese
beleszeret és kiragadja a szegénységből, de
a lányból kitör az alacsony származás és
rutul visszaél barátja jóindulatával. Két fivér
is beleszeret az ellenállhatatlan szépségű
Maricába, aki abban leli-vad gyönyörűségét,
hogy minden férfit magába bolondit a kacérságáva! A szerelem bolondjain kivül egy
kétfelvonásos kacagtató vígjáték : Az elnök ur
és a fényes kisérő műsor kerül szinre.
— Dr. Rusz Gusztávné leányinternátusában 1916—17. tanévre a beiratások megkezdődtek- Az intézet 5 évi fennállása biztosítja a növendékek kitűnő elhelyezését.
Prospectust kívánatra küld az igazgatóság.
— A Schmldt-cirkusz a Szegedi Nőipariés Háziipari-Egyesület által hadiözvegyek és
árvák nőipari kiképzésére rendezett tanfolyam
javára ma — szerdán — este jótókonycélu
előadást rendez. Tekintettel a jótékony célra,
kérjük a t. közönség részvételét.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
Használt és uj í r ó g é p e k mig a készlet tart
kapható Keller i r ó g é p v á l l a l a f n á l , Szeged
Széchenyi-tér 8.
Telefon 3 6 3 .

térti és női divatcikkek
leqnaqrobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.
Nordisk dráma 3 felvonásban.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.

Café Restaurant
NEUHOLD
Fekefesas-utca 11. sz. Hétválaszfó.

Naponta
frissen csapolt
m

sör. Kitűnő borok.

Állandóan ízletes Zónareggelik.
Vígjáték 2 felv.

étkezés.
Tisztelettel

Minden

időben

Naponta zene.

Neuhold Dezső.

Veszek
viselt férfiruhát, tört aranyat, ezüstöt,
ékszert, revolvert, értékes szőnyeget,

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Számozott

helyek.

cipőt — bútoron kivül mindent —

a legmagasabb áron
6. sz.
Groszmann Gyula TRóekleafo-nufia14-11.
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'Szeged, 1916. junius 7.

„Görögország nincsen
már egyedül."
-

S z k u l u d i s z miniszterelnök
nyilatkozata. —

érdekes

madás, Netn az ellenség lebecsülésé, hanem a helyzet helyes megítélése az a megállapítás, hogy az orosz hadsereg a világháború első esztendeijében elvesztette offenzív erejét és különösen akár a német, akár
az osztrák-magyar védelmi berendezkedéssel szemben semmiféle eredményt többé elérni nem Képes. Ezt azonban nemcsak a központi hatalmak országaiban tudják, hanem
véres tapasztalatok árán tudomást szereztek róla már -Oroszországban is és azért kétséges, hogy az orosz hadvezetőség olyan
arányokban és olyan erővel inditja-e meg
ezt a bejelentett é-s már előkészített offenzívát, ahogyan azt Olaszországban és a nyugati antant-államokban szeretnék vagy csak
müoííenzivát rendez, hogy eleget tegyen
szövetségi kötelezettségének.

Szófia, 'junius 6. A „Narodni Prava" jelenti Athénből, hogy Szkuludisz
'miniszterelnök a kamarában hozzáintézett kérdésekre, hogy a görög kobmány mít szándékozik
tenni az uj események ellensúlyozására, a
következő iválaszt adta:
— iGörög-tM-aeedóniában. a posta-' és
távíró, a vasutak és a kikötők, a rendőri és
csendőri intézmények az idegenek kezében
vannak. Az igazságszolgáltatás is teljesen
szünetel. A lakosságnak mindaddig volt mit
ennie, ameddig ehlhez a betolakodott idegenek lehetőséget nyújtottak. Ha ezt megvonták, a lakoságnak bele kellett nyugodnia
OROSZ VÉLEMÉNY AZ UJ OFFENabba, hogy éhezni fog. A görög kormány
ZÍVÁRÓL.
türelme is elfogyott. Ezeknek az állapotokBécs, junius 6. Lengyel lapok pétervári
nak meg kell szünniök. Fel kellett ismerjelentése szerint Klacsko orosz újságírót, az
nünk, hogy ma csak,-az erőnek van joga. A
orosz újságíró egyesület elnökét, akit Lwow
helyzet annyiban megváltozott, liogy Görög- j
írói nevén Oroszországon kívül is ismernek,
'ország a betolakodottak túlkapásainak le- |
a hatóságok fölhívták, hogy a pétervári kaküzdésére már nincsen egyedül. A görög J
tonai kerületből a háború tartamára három
kormány most már mindent el fog követni
nap alatt távozzék, mert publicisztikai tevéarra, hogy helyreállítsa, az első angol csapakenysége az orosz államérdekeket károtoknak Görögországban történt píarítraszállisítja. Hír szerint Klacskó több pétervári laptásá'val megzavart normális viszonyokat és
nak bizalmas közlést tett az orosz haderő
ennél a törekvésénél minden rendelkezésre
kedvezőtlen helyzetéről és a Németország és
álló eszközt fel fog használni.
Ausztria és M'agyarország ellen megújított
A miniszterelnök beszédét többször szaoffenzíva kilátástalan voltáról.
kította félbe a képviselők zajos helyeslése.
A miniszterelnök válaszát a kamara tudomá- A GYŐZTES NÉMET FLOTTA PAsul vette.
RANCSNOKAINAK KITÜNTETÉSE.

A görög király helyesli Szkuludisz
intézkedéseit.
Frankfurt,
junius 6. Bemből jelentik: A
Journal értesülése szerint Konstantin
görög
király Szkuludisz
miniszterelnöknek annak
jeléül, hogy teljesen helyesli
intézkedéseit,
átadta a Megváltó-rend nagykéresztjének
jelvényeit.

milyenné alakul ki az oroszok
legújabb offenzívája.
Berlin, junius 6. Az orosz hadvezetőség
kénytelen-kelletlen meghallgatta az olaszok
segélykiáltásait és elrendelte a támadás meg
kezdését az osztrák-magyar harcvonal ellen. Ez az orosz offenzíva azonban, ha olyan
erővel viszik is keresztül, mint amilyennel
legalább látszatra felkészültek rá, teljesen
céltalan és kilátástalan, az osztrák-magyar
front az egész hosszú vonalon mindenütt
olyan erős, ugy ki van építve és ugy be van
rendezkedve védelemre a leghatalmasabb támadáissa szemben is, hogy minden orosz
erőfeszítés már előre hiábavalónak! mondható.
Az oroszok a gorlicei áttörés óta egyálíalján egyetlen) (frontszakaszon sem tudtak
olyan offenzív erőt mntani, mely remélni engedné nekik, hogy most sikerülni fog a tá-

AZ OLASZ LAPOK TULHAZUDJÁK MÉG
AZ ANGOL JELENTÉSEKET IS.

Lugano, junius 6. Az olasz lapok, amelyek a hangulatkeltés minden eszközével
igyekeztek a legutóbbi napokban a lakosságot az olasz hadizónában uralkodó tényleges
állapot felől 'megtéveszteni, a skagerraki
tengeri csata óta fokozzák erőfeszítéseiket,
hogy azt a piély benyomást, amelyet a csata Olaszországra tett, elhomályosítsák és
abban a fáradozásban, hogy letagadják a
német nyilt tengeri flotta sikerét, az angol
•lapokat is felül akarják múlni.
Egyes lapok e tekintetben oly messzire
mennek, Ihogy saját állításaikat és az autentikus londoni 'híreket egymástól messze
kénytelenek lenyomatni, hogy az ellenmondás ne legyen könyen fölfedezhető. E londoni hírek elismerik ugyanis, hogy a tengeri
csata eredményét az angolok erősebben szivükre veszik, mint bármely eddigi hadieseményt ós hogy a hajóveszteségen kívül
rendkívül fáj mintegy 6000 kiváló, 'legnagyobbrészt portsmoutbi 'tengerész halála.

Wilhelmshaven,
junius 6. A német császár Scher altengernagyot, a nyilt tengeri
flotta főnökét tengernaggyá nevezte ki s ugy
őt, valamint Hipper altengernagyot, a felderítő haderők parancsnokát a Pour le meríterendjellel tüntete ki. Azonkívül számos tisztnek és tengerésznek, aki a csatáiban kitüntető magát, érdemjelet adományozott. A császár a győzelmes tengeri csata alkalmából
üdvözlő táviratokat intézett Tirpitz és Röster nagy tengernagyokhoz, amelyekben köszönetét fejezte ki a flotta fejlesztése körüli
tevékenységükért.
ANGOL

TENGERÉSZEK A NÉMET TÜZÉRSÉG FÖLÉNYÉRŐL.

Bázel, junius 6. Krisztiániából
jelentik:
A Defence,angol
cirkáló tizenkét életben rn'aradt tengerésze egy norvég kereskedelmi
hajón ideérkezett. .Nyilatkozataik szerint a
nagy angol harci 'flotta tiz hajója vett részt
a tengeri csatában és egy angol nagy csatahajót megrongált állapotban láttak. A német
tüzérség' telitalálatai borzasztó hatásúak
voltak. A menekültek azt mondják, hogy ily
borzalmas dolgot 'még életükben nem tapasztaltak. iA német lövedékek a legvastagabb, legkeményebb páncélt is a szó szoros
értelmében porrá zúzták.

Telefon:
13-16.

£

Telefon:

13-16.

1 1 is kőszenet
fűtés, tizem és cséplés célokra teljes vaggonrakományokat is aZDIMl
szállít és vidékre továbbit.

TUZlfát

motorommal háznál Is fűrészelek

Viderker Pál

fa- és szénkereskedő.

Szeged, Honvéd-tér 1. szám.

E R T E S I T É S .
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Iskola-utca 1 9 .

szám alatf órásüzietef I. r.
javítóműhellyel n y i t o t t a m .

Raktáron tartok legjobb minőségű zseb-, fali- és ébresztőórákat, minden egyes óra pontosan szabályozva. — Mindennemű
órák javításáért szavatosságot vállalok. Felemlítem
még, hogy 10 évi gyakorlatom alatt Magyarország
legelső műhelyeiben és Svájc legnagyobb gyáraiban
dolgoztam,. D á r t a í
FIO^CA
chronometer
Tisztelettel ' « P < « 1
nmórás.

Délmagya rország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . . .
félévre
. . .
negyedévre . .
egy hónapra. .

24.— kor.
12.—
„
6.—
„
2>— m

! Várnay £. liíttyVlíereslieiísftett, Szegeden.
Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be BBB

1916. junius 20-ig-

DÉLIMiAGYARORSZÁG

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

SZERDÁN: 4 m. kir. Operaház tagjaiból alakult müvésztársaság opera és dalestélye.
CSÜTÖRTÖK : Szünet.
FENTEK: 100%-al felemelt helyárakkaDohnányi Ernő és a Nemzeti szinház tagjainak vendégfelléptével először Tékozló fiu
zenés némajáték.
SZOMBAT: először Bernát énekes bohózat.
VASÁRNAP d. u.: Legénybucsu operett.
ESTE : másodszor Bernát énekes bohózat.
I
HÉTFŐ d. u.: Suhancz operett.
ESTE: utolsó előadásul Mágnás
Miska
operett.
Opera és dalest. A szinházi iroda jelenti:
Általános érdeklődés előzi meg a szerdai fényesnek ígérkező hangversenyt. Serák Mártha
és Sámson Mária máris olyan jóhirnek örvendhetnek, amely az est sikerét eleve biztosítja. Kálmán Oszkár az uj bássista fenomen
legutóbb a Haydin oratórium népoperái előadásán aratott feltűnő sikert. Sohn Harry
cellómüvészete e nemben a legelsőranguan
ismert. A fényes műsor és kitűnő előadók
egy igazi művészi est teljes sikerét garantálják.
Bernát. A színházi iroda jelenti: Heltai
Jenő kacagtató énekes bohózata, mely az elmúlt hetekben óriási sikerrel dominálta a
Népopera színpadát, szombaton kerül szinre
a szegedi színpadon. A közönség körében
máris élénk az érdeklődés a neves szerző
nagysikerű darabja iránt. Az érdeklődést fokozza, hogy ez este búcsúzik el a közönségtől Kohári Klári, aki két éven át volt tagja
a társulatnak s ez alatt az idő alatt készültségével, színpadra termettségével kivívta a
közönség szeretetét. Tisztelői ovációban akarják részesíteni s igy érthető, hogy nagy kedvvel készül pompás szerepére. Az újdonság
többi vezető szerepét szintén elsőrendű erőkre
bízta a vezetőség. Lendvai Lola, Miklósi M.,
Lázár Mária, Solymosi Sándor, Szeghő Endre, Matány Antal, Ihász Lajos, ÍJnghvári
Miklós és Szilágyi Aladár vállvetve iparkodnak kivívni a sikert, mely hisszük, itt sem
marad el.
A Tékozló fiu és Dohnányi. A szinházi
iroda jelenti: Ép igy lehetne irni és Galafrés Elza, Csillag Teréz, Paulai Erzsi, He
gedüs Gyula és Kürthy György hisz mindnyájan o színművészet egy-egy kiváló reprezentánsai és igazán ünnepe lesz a színháznak az előadás — melynek sikerét annyi
művészi erő biztosítja. Galafrés Elza egyike
a legelsőrangu német drámai művésznőknek
és kinek Berlinben, Bécsben eseményszámba
menő sikerei voltak. A magyar művészeket
nem kell Szegednek bemutatni és Dohnányi
Ernő művészi jelentősége már olyan fogalom, mely ajánlást nem igényel. A kétszeresre emelt helyárak mellett és Szegednek meg van az az előnye is, hogy ugyanezt az előadást, ugyanezzel a szereplőkkel
Budapest és Bécs 400 százalékkal drágábban
nézhette csak meg.

Fonott utazó és ruhakosarak, virágtartó-állványok, gyékény ésfatalpu
cipők valamint papucsok

Mos áron

I'

uászen aljak,
leányka

SZÍNHÁZI MŰSOR:

Szeged, 1916. junius 1Ü.

ruhák,

guífs-

mi. kabátok, pongyolák e l s ő r a n g ú ,
nagy v á l a s z t é k b a n

i

lm
1916. évi junius hó 22-én, délelőtt
10 órakor saját üzleti helyiségében
(református-palota) tartja meg

melyre a t. üzletrészesek

tisztelettel meghívatnak.

A közgyűlés tárgyai:
n »

1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kiküldése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság
jelentése a lefolyt üzietévről és a zárószámadások előterjesztése.
3. A mérleg megállapítása, a fölmentvény
megadása.
4. Az eredmény feletti határozat.
5. 1912. január 1-től 1915. december 31-ig
történt befizetések visszafizetése iránti indítványok.

noi

Kárász-utca.

6. Az igazgatóság kiegészítése.
7. A felügyelő-bizottság megválasztása és
kiegészítése.
8. A l a p s z a b á l y s z e r ü

indítványok.

Szeged, 1916. évi junius hó 6-án.

Az igazgatóság.

Megjegyzés: A zárószámadások az üzleti órák
alatt az intézet üzlethelyiségében megtekinthetők.

10—500 k o r o n á i g G ö r z és Zeiss

lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti
—

cikkekben,

eredeti gyári árakban

—

Sandborg Henrik ffi?

A Délmagyarorsz
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

Szeged, Széchenyi-tér 16.
T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát
dijtalanu!
rendelkezésére
bocsájtok.

Circus Schmidt

Gyomorbajosok

dl

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
. yógyszertárába* Szegef.

telefonjai
305.
81.

tiajösziilés

ellen

csakis az ártalmatlan Leirzinger-íéle ^Hajrestorer"
használja. Át a i K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

izzad valamely testrésze? Ugy használja a

Legjobb liajíesSő az

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

országosan elismert Leinziiigei-féie. Ara 2 K 50 IS,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C

a Szegedi Nőipari és Háziipari Egyesület,

Hajhullás, hajkorpa

hadiözvegyek és árvákjngyen kiképzésére

gyorsan elmúlik a Leinzinger-íde „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
g /ogyszertárábau Szeged,
Széchenyi-tár.
250

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Lei >zinger-file f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Sséchenyi-tér.
250

Szegeden, a Mars-téren

Ma szerdán este fél 9 órakor

lllllítlíllllíll llíitö
a nagy világvárosi m ü s o _ n g ! j " e n d e s
árakkal

(mérséklés_nélkül).

hel

Y~

Poppou ilpö a legfaptúsabü.

beszenezhetífli

S Z E G E D ,

HORN TESTVÉREK

Széchenyi-tér 2. szám.
••

kosár-üzletében, Károly-utca 4 ,
Feketesas épület. — Telefon 14—95.

Telefon 311.

Báli cipöujdonságok.

H l l l l l l l l
•ftlfUf SMxtaMifc PÁSZTt® JÓZSEF. EUdótBl*idoao*; .VARNAY Iá

Nyomatott £ á z u z L. köuzvpzomdáiiWa, Szegetta,
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