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a bankok kasszáiba s a (fejeibe, nem fogják újból megtömni a gazdasági élet céljaira állandóan szükséges pénzforrások csatornáit.
Ebből a szempontból melegen üdvözlöm
Szeged város tanácsának azt a praktikus fölfogásáról tanúskodó elhatározását, hogy a
kölcsön ismertetése és népszerűsítése céljából kikiildte_ két érdemes tagját a tanyai nép
közé, ahol bizonyára tekintélyes összegek halmozódtak föl, amelyeknek a kölcsönjegyzésbe
való belevonása szép eredménnyel kecsegtet.
A kormány bizonyára mérlegelés tárgyává tette azt a kérdést-is, vájjon nem volna-e célravezetőbb a kölcsönnek kényszerjegyzés utján való biztosítása és csak a nemzet fenkölt hazaszeretetére alapitott csalhatatlan bizalom indíthatta az ország sorsának
felelősségteljes vezetőit arra az elhatározásra. hogy ezt a módját a háborús költségek fedezésének elejtette. Nem szenvedhet kétséget,
hogy a jegyzések eredménye a legnagyobb
mértékben igazolni fogja kormányunknak ezt
a bizalmát és hogy a haza minden fia cserébe
ezért tanúbizonyságot fog tenni ezer éves
nemzetünk fönnállásába és törhetetlen erejébe vetett hitéről.
Glücksthal Lajos
a Szegedi Hitelbank vezérigazgatója.
A jegyzések iránt Szegeden egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik. Abból, hogy a
különböző jótékonysági akciókból egyesek
vagy épen nem vagy távolról sem anyagi erejükhöz mérten vették ki részüket, a pesszimizmus felé hajló természetűek arra következtettek. hogy a jegyzéseknek nem' lesz nálunk kellő sikerük. Már is örömmel állapitjuk
meg, hogy ezek az urak csalódtak. A hadikölcsön iránt mindenki érdeklődik és sok millióra rug az az összeg, ami eddig biztosítva
van. Legalább két milliót jegyez a város,
300,000 koronát az árvaszék, 30,000 koronát
a zsidó nőegyesület, 100,000 koronát a Szegedi Kenderfonógyár, 5000 koronát a V. H. O.
Sz. Nagyobb összegeket jegyeznek a villamos
vasúi, a zsidó hitközség, a zsidó szent egyesület, a Dmke, a Kender és Lenipar ,r.-t., a2
összes bankok. Természetesen ez a névsot
távolról sem meriti ki azokat a testületeket és
vállalatokat, amelyek a jegyzésben részt fognák venni. Magánosok részéről is a legnagyobb érdeklődés mutatkozik. Tudunk már is
500,000 koronás, több kisebb, de azért még
mindig igen tekintélyes jegyzésről, pedig a
jegyzés hivatalosan csak .a jövő héten kezdődik. Jegyezni lehet Szegeden a Szeged-Alföldi, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál,
a Szegedi Bankegyesületnél, a Szegedi Hitelbanknál, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbanknál, a Szegedi Kázmüvesbanknák a Szegedi
Takarék- és Hitel Részvénytársaságnál, May
R. Miksa és Szécsi Ede bankházánál.
, A jegyzések minél nagyobb sikere érdekében a hatóságok is mindent elkövetnek. Cicatrieis Lajos dr. főispán pénteken délutánra
a városháza bizottsági termébe nagyobb bizottságot hivott egybe, hogy a városnak a
jegyzésben való részvételéről javaslatot készítsen. Szombaton délelőtt ebben a tárgyban
tanácsülés és délután rendkiviil közgyűlés
lesz.
Lázár György dr. polgármester a következő felhívással fordul a város közönségéhez:
Felhívás Szeged város polgáraihoz.
A magyar állam, ezredéves hazánk fordul kérő szavával hü fiaihoz a magyar nemzet minden polgárához.
Használjunk
hadisegély-p&sfatí&yegjef!
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Szeged, 1914. nráeimber 13.

DELMAGYARORSZÁG
Kölcsönt kér a nagy háború viseléséhez.
Nem ajándékot ikér a nemzettől, hadiadót
sem ró ki, hanem kölcsönt, amelyért jó 'kamatot fizet és öt év múlva teljes összegében
vissza váltja, tehát a kölcsönadott pénzt mindenki hiánytálamul visszakapja.
•A hadbalvonult katonák (fegyverrel harcolnak ia hazáért, «Mk itthonmaradtaik azoknak vgyomükikal, keresetükkel kell a nemzet
•ügyét szolgálni, hogy a háborúnak diadalina;? befejezését elősegítsük.
•Mindenkinek összefogni kell, .hogy ezen
hadikölcsön a tehető legfényesebb tegyen.
Bizton hiszem, hogy Szeged szabad királyi város miniden (poligám a hazafias áldozatkészség'feizcn nagy erőpróbájálbanri-; élői fcg
járni, s mindén megtakarított tőkéjét az áV
űiaimtóak kölcsönként rendelkezésiére hco-ájtja.
A hadikölcsön a tőke részére igen fényes
üztet.
Fizet érte az'állam évi 6% kamolct és öt
év múlva az egész tőkét kivánatra visszafizeti.
A hadikölcsön kötvényre 75% erejéig az
Osztrák-Magyar banknál 5Vs% kölcsönt lehet
kapni.
Aláírási helyeikül a kölcsön jegyzésére ki
varnak jelölve ;a .postatakarékpénztár és közvetítő hivatal, az összes postahivatalok, az
összes magyar királyi adóhivatalok, az Osztrák-Magyar hátaik és fiókjai, ia,z országos központi hitelszövetkezet és képviseletei és a
budapesti és zágrábi nagy bankok.
Szegeden lehet: jegyezni minden pénzintézetinél, h a valaki felvilágosítást kíván1, n
Polgármesteri hivatal mindig rendelkezésre
áll.
Felkiérem Szeged váras miniden polgárát,
hegy a. rendelkezésére álló minden eszközzel
a saját hatáskörében hasson, oda, hogy ezen
nemzeti hadi kölcsön Szegeden >a legfényesebb sikert érje el, miért ezen kölcsön tulajdóraképpen magunknak, tt harctéren küzdő
ihőis fiainknak, életünk és vagyonunk biztonságának, Magyar hazánk jövendő holdogulá
sára adjuk.
Szeged, 1914. év,i november hó 10-én. Dr.
Lázár (György, polgármester.
Bokor Pál, helyettes-polgármester a következő átiratot intézte a tanácshoz:
A nemzet érdekéiben (folyó nagy harcok
céljaira hadikölcsön jegyzésére föd van híva
•Má'gyiairoraszáig egész népe. Szeged város közönségé mindig az. elsőik között volt ós példát
mutatott, amidőn a (haza védelméről! volt szó.
Megkeresem a város tanácsát, hogy a Szeged
város közönsége nevében jegyzendő hadikölesönre vonatkozó szükséges intézkedéseke;:
sürgősen megtenni szíveskedjék.
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Főüzlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugánitl.

Alkalmi vételek S
140 széles cosztüm szövetek . . . • K 2-tő! 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 68 fillértől 8 0 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 2 4 - i g
Divat bársonyok
K 1-90
Pargett és flanel pongyolák
K 5-—
Cloth alsó szoknyák
K 1-90
Pargett és flanel nöi blúzok
K 3"—
Parget leányruhák
K 1 -50-től K 3-ig

Női kötények K 1-50-íői K1'90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek
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— Tisza fígyvereink sikeréről. Szeged
város főispáni hivatalához ma a következő
távirat érkezett.
— Galíciai visszavonulásunk, a végleges
sikert biztosítani hivatott stratégiai okokból
teljesen önként határozhatott el és az ellenség
megverése után zavartalanul hajtatott végre.
Az orosz sereg csak távolról kisérte csapatainkat. A harcok egyelőre szünetelnek. A
kárpáti szorosokat megszállottak és megerősítettük. Bizalommal és reménnyel várhatjuk
a küszöbön álló eseményeket-.
A szerb fősereget támadó haderő északról Sabác, délről Krupanj felől győzelmesen
halad előre és a szerbeket — várszerüen megerősített — állásaikból kivetette tegnap. 4300
foglyot 28 ágyút stb. zsákmányolt, A két tűz
közé vett szerb sereget csak gyors visszavonulása mentheti meg a pusztulástól.
A németek nyugaton lassan, de biztosan
haladnak előre.
Török győzelmek
híre érkezik, ugy a
Kaukázusból, mint Egyiptom felől.
Tisza s. k.
— Értesítés. Közbejött akadályok miatt
a (központi bizottság vasárnapi •(•november 15)
rendes ülése elmarad. A legközelebbi ülést
•kedden november 17-én délelőtt 11 órob r
tartjuk meg a r-zéképiVet bizottsági é r m é t -n.
Tisztelettel Bokor Fái polgármester-hely eitcs, a központi bizottság h. elnöke.
— Aranyat -vasért. A Délmagya O'S/ág
kiadóhicatalábara (Kárász-utca, Várnay L.
könyvkereskedésében!) (napról-napra serényen
folyik az aranyait-v.afiért mozgalom teibonyolitá-a. A mai napon .adakoztak: Rcsr-ns; i'in
Ella 2 K, Bosnyák Lászlóné 5 K, Ádám Mariska 1 arany igyürü, Ádám Kálmán 1 arany
gyürü, Jeszenszky J u d i t 5 K, Pap Imre 2
K, Mészáros Jolán 1 arany zstazsu. Toíkay
Sarolta 1 törött laaiainy lánc, Grósz Jánosné 1
arany gyüriií, í l a y gyerekek 10 K, (5 gyűrűért), Juhász Rózsi 3 darab arany törmelék. Herweiiler Ilona 1 arany gyürü, Kovács
Nándor fiái pár arany függő, 1 arany in<rgornb, Korom Erz»i I pár arany függő, Boda
Olga 1 pár aramy (függő és 2 darab ezüst törmelék. Boda (Jánosné 1 arany .gyürü.
— A liadbavonuUak javára n vembe
16-án délután 5 órai kezdettel a Korzó-moziban Gyermek előadás lesz; a szereplők 'Szeged uri társadalmának apró :gy«rta®é!taed Esznek.- A hely árak a rendesek. Jegyek e'ői-c
válthatók a rendezőknél és lo-án a pénztárnál.
— Háborúba mennek az evangelikus
teológusok. A magyar protestáns papság tagjaiban minidig magasain lobogott a hazafiság
lángja, nem volt. áldozat, amit. uxeg nem hoztak 'volnia a ibiaaáért. Az .ifjúság © .történelmi
időkben hü (marad az egyház .tradícióihoz és
most, almikor szükség van mindéin fogy v elbíró karra, lemond kedvezményéről és puskával alkarja szolgálni nemzetét. A pozsonyi
evangélikus teológia ifjúsága gyűlést, tar;', ti,
.amelyen egyhangú ialkesedésseil a következő
határozatot, hozta:
— ».A magyarhoni ájg. ihitv. evangélikus
keresztyén egyetemes egyház pozsonyi teológiai akadémiájának ifjúsága tiszteletteljesen
hozza a. m. (kir. honi védelmi miniszter nagyFHBCBBBaBBBBKEaBBBBa30BSSRBBBB3aaBBeS9!B35K!!RBBC!.TnC[,
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Hozzájárulhatunk sok könny felszárításához,
ha varrási, javítási és kötése munkáinkat a feministák varrómiihelyében rendeljük meg.
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