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Szeged, 1915. május 23.

unius hetedikéig lehet
hadikölcsönt jegyezni.

hányszor hiányzott -ez az -eszköz, a pápákat
i
vagy foglyul! -ejtették, vagy számkivetésbe
űzték, vagy függő helyzetben és szakadatlan
— A szegedi jegyzések. —
veszedelmében tartották annak, hogy akár az
egyik, akár a másik u-tra kényszerítik őket."
Budapest, május 26. Tekintettel különöWiegand Károly, a New-York Herald sen a kisebb közönség részéről történő tömeeurópai levelezője, abból az alkalomból-, hogy ges -második hadikölcsön' jegyzésekre, amefolyó év április 5-én XV. Benedek pápánál 'ki- lyeknek lebonyolítása a pénzintézeteknek
hallgatáson volt, lapjában -e kérdésről- a töb- hadbavonulás-ok folytán erősen megcsökkent
bek között ez-ek-et irta:
személyzetével jelentékeny -technikai -nehéz— Olaszországnak a háborúba való bele- ségekbe ütközik, valamint arra, hogy az ereavatk-o-zása egészen uj helyzetet -teremt az deti- aláirási határidő legnagyobb -része alatt a
olasz kormány számára, a Vatikánra és a -közvélemény elsősorban az olasz kérdés fejkatholikus egyházra vonatkozólag igen ké- leményeivel fc-glalkozo-tt, ugy, 'hogy a hadnyes kérdéseket vet í d . Mindent összefoglal- üzenet megtörténte óta jóval nagyobb számva, nagyon valószínű, hogy egy békekonfe- mal fordulnak elő jegyzések, mint azelőtt, a
rencián tárgyalni kell a Vatikán' interriaticio- miből kétségtelen, hogy a hadüzenet nemnáiizálását a pápának a hatalmaik által garan- csak olyanokat fog kölcsönjegyzésre buzdítált szabadság és semlegessége révén.
tani, akik eddigelé nem jegyeztek s az olasz
Egy uj egyházi áltatnak a létesítése nem háború elkerülése eset-én -talán nem is jegyezexisztenciális kérdése a katholíku-s egyház- tek volna, de ujabb s nagyobb jegyzésre sernak, mert hiszen annak idején a katakom- kenti azokat is, akik -idáig már jegyeztek: a
bákból is tudták a pápák az egyházat kormá- pénzügyminiszter elhatározta, h-o-gy az alányozni, hanem magukat a katholik-us hivöket írás időtartamát junius 7-éig bezárólag megnem szabad többé kitenni olyan eshetőségek- hosszabbítja.
nek, mint a mostani, amikor egy könnyei-mii
E tárgyban a pénzügyminiszter a 'Budaés bűnös olasz kormány a német, osztrák és pesti Közlöny csütörtöki, május 27-iki számagyar püspököket és hívőket egyszerűen el- mában hirdetményt tesz közzé, amely szezárja a pápától.
rint az 1915. évi öt és fél százalékos magyar
1870. óta a pápáik (IX. Pius, XIII. Leo és királyi adómentes állami járadék-kölesönre és
most XV. Benedek) elvi szempont-okból- és ön- a hat százalékos magyar -királyi adómentes
ként vállalták az úgynevezett vatikáni fogsá- állami a dók-öl cső,nr-e vonatkoz-ó -május 8-án
got, melyet most az
olasz
kormány -kiadott aláirási felhívásra való hivatkozással
önkényileg és egyolda-lulag oda szigorított, -ezennel -közlhirré tétetik, hogy a szóbanforgó
hogy exterrit-oriális jogokat élv-ez-ö diplomá- kölcsönökre nézve a május 12-étől május hó
ciai képviselőinket egyszerűen kitiltotta a Va- 26-ái-g bezárólag megálla-pitott aláirási határtikánból-. Azt az egyházi államot pedig, a idő meghosszabbittatik olyké-p, ho-gy nyilvámelyre gondolunk, Olaszország testéből kell nos aláirás hivatkozott aláirási felhívás Okban,
felsorolt hivatalos- aláírási helyeknél és az
kihasítani.
azok által a pénzügyminisztériumi jóváhagyásával felhatalmazott intézeteknél; május 23-án
tul még junfus 7-éig bezárólag is történhetik.
A május 27-i-ke és junius 7-i-ke közt törminden áremelés nélkül óriási választékban ténő aláiráso'knál aláirási ár, h-a az aláíráskor
üeuezelésshef a legolcsóbban eszközli az egész aláirt összeg befizettetik, először az
vállalata' Kö,cse«- öt és fél százalékos járadékkötvények minFooyó Somavilágitási
utca 4. sz., Wagner-palota
den egyszáz korona névértékéért kilencvennaaKSBBBsaE-aaaasíiiaasJ
egy koronában, másodszor a hat százalékos
Mindenkinek kötelessége hadikölcsönt járadékkötvény-ék minden egyszáz korona
névértékéért kii en-cven hét korona hetven- -filjegyezni!
lérben állapittatiik meg. Az aláirási fdhivásokban körülirt kedvezményes fizetési módozat igénybevétele esetén részbefizetések a
meghosszabbított aláirási jövőben történendő
jegyzéseknél is az aláirási fe Uh ivásokban megállapított időpontokban teljesítendő s1 igy
l >il
részbefizetési kedvezmény igénybevétel ese• •
tére az aláirási ár először az öt és -fél százalékos járadékkölcsö-nnél kilencven-egy koGYÓN!GÉZA
p r z c m y s l versei.
rona busz fillér, másodszor a hat százalékos
jára-dék-kölcsön-nél kilencvennyolc koronát
Ára 1 korona.
tesz ki akko-r Is, ha az aláirás május 27-étőI
junius 7-éig bezárólag terjedő időben történik.
Kapható: V Á R N A Y
L.
Az aláirási felhívásokban foglaltak -egyébként
:: könyvkereskedésében. ::
mindenben kiterjednek május 27-étő! junius
7-éig terjedő határidőben teljesítendő aláírás b h s b m b s s s b b s s s b i e j
sokra is. (A miniszterelnöki
sajóosztály.)
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Budapestről táviratozzák: Flottánknak
az olasz partéikon -való dicsőséges szereplés-e
nagyobb mértékben -fordította német körök
fi gyelmét a magyar h adi köles-ön felé. Szerdán már több német jegyzés tört-ént budapesti bankokban, határozottain a flotta-akciO
következtében.

Szegeden ma és tegnap volt legáltalánosabb a jegyzés, úgyannyira, h-ogy a. legtöbb
bankiban alig győzték a munkát, A legkisebb összegektől, nagyékig jegyeztek, ugy a
városiak, mint a tanyaiak is. Mint közlik
velünk, a szegedi légszeszgyár és villám telep
százezer koronát jegyzett. A bankok eddig
nem adtaik kimutatást a jegyzési összegekről, mi-g a -szegedi állami hivatalokban törtónt jegyzések össz-egét ma kiadták. A kimutatás szerint az OsatráksMagyar Bank fiókjában, a királyi a-dóbivatatban, főposián ós
kerületi postákon az öt és fél százalékos kötvényekből ötszázez-ernyol-eszáz k-oro-nát, a hat
százalékos szabad kötvényből százhetvenikétezernégyszáz, a zárolt kötvényekből százezerötszáz koronát jegyeztek. A szegedi állami
hivatalokban tehát eddig (hét -zázhetvenhár-omezerhétszáz k-orcmát jegyeztek a. második
liadiköl-oSiönre. — A főispáni hivataliban a
jegyzéseik összége ímegközeliti a
félmillió
koronát. Érdekes, Ibo-gy szerdán a tanyaiak
egész küldöttsége jelent meg a főispáni hivatalban és javarészt -100—300 koronás jegyzésekből mintegy 50.000 koronát jegyeztek.
Érdekes, hogy a. jegyzett összeg legnagyobb
ré-szét nikkel és ezüst pénzzel fizették. Szegeden jegyezni lehet hadikölcsönt a főispáni
hivataliban, ia postahivataloknál, a SzegedDsongrádiná-l, a Szegedi -Hitelbanknál, a Kereskedelmi és Ipar banknál, a May és -Szé-osibank-nál.
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46-os zászlós levele az északi
frontról.
Egyik szegedi zászlós május i'5-iki keltezéssel a .következőiket irja az északi harctérről :
Kedves Barátom! Nem is gondolod,
mennyire megörültem levelednek és különösein annak a hi-rn-eik, ho-gy egyelőre nem kelt
levonulnod. Adja az Isten, hagy rátok ne Is
legyen szükségünk, Majd elintézzük mi már
ezt a kis -ügyet a musizi sógorr,a-t.
Szegény Aczél haláláról még Brassóiban
értesültem; de legalább szépen halt -meg. -Én
is jobban szeretném, ha ugy -halhatnék meg,
mintsem -otthon ipél-dául tüdőgyulladásban,
vagy pláne kolerában stb.
Máskülönben elsőrangúén élünk; össze,
se lehet hasonlítani a mostanit az őszi hadjárattal. M-cst urak vagyunk. -Az igaz, h-ogy
most. is — -tekintve az esős időt — száz hel-yen
csöpög be a viz magunk csinálta földalatti
kunyhónkba, de .hisz nem lakhat ilk az egész
hadsereg -vizmen-tes disznóólakban, mint a
zászléaljpairanosnoik-o-k. 'Nem igaiz? Az élelmezés egyszerűen elsőrangú. Napjában kétszer kapunk főtt ételt. lAzoukivül van, teánk,
kávénk, csokoládénk, cvibakmnlk, kenyerünk,
szalonnánk, szalámi, citrom, narancs, sajt,
vaj, stb. stb. Nem is tudom, hogy fogok bel-e
szokni a békébe...
Remélem, szüleim még -mindig abban a
hiszembe-n -vannak, h-ogy -a trénnél vagyok.
Kérlek, beszéld ibe u-ekiik!
Az a kis hecc, ami az újságokban megjelent, olyan, anni nálunk 46-osoknál hetenkint kétszer-háromszor is megismétlődik.
Tény, -h-ogy föl terjesztettek kitüntetésre, sőt
azóta már kétszer is. -Egy sikerült éjjeli tá-

