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sen 22 .millió koronát jegyzett ennél a pénz-
intézetnél . — Az Adriai biztositó társulat a 
harmadik hadikölcsönre, saját számlájára fiz 
millió koronát jegyzett. Ebből három és fél 
milliót magyar, hat és fél milliót osztrák ha-
dikölesönre. Ezzel a jegyzéssel a társulat ed-
digi hadikölcsöin jegyzései 23 millió koronára 
emelkedtek. — Szegeden a hadikölesön iránt 
örvendetesen nagy az érdeklődés.. A bankem-
berek közül többen ugy nyilatkoznak, hogy 
Szegeden az eddigi jelek szerint nagyobb 
eredmény várható, mint a második kibocsáj-
tásuál. Jegyezni leheit a főispáni hivatalban, 
a postán, a Szegedi Hitelbanknál, a Szeged-
Csongrádinál, a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbanknál, a May- ós Szécsi-banknál. 

— A jövő hét csütörtökjén fogadja a bel-
ügyminiszter a szegedi küldöttséget. A' 
éleim,íszeruzsora letörésére 'következetes buz-
gósággal és fáradhatatlan áldozatkészséggel 
folytat valaki harcot Szegeden. Ez -a köteles-
ség a hatóságon kívül 'a törvényhatósági bi-
zottságra és a sajtóra hárul. Ha kettőjük kö-
zül csak az egyik — valaki — teszi meg kö-
telességét, a másik bizonyára elhanyagolja. 
Döntsön a közönség, amely mohó kíváncsi-
sággal, ünnepi -örömmel és századszor újra-
éledő reménységgel várja annak a küldött-
ségnek elindulását, amelyre most toborozza 
a polgármester a jelentkezőket lés amelynek 
az lesz a hivatása, hogy egyik, a drágaság 
ellen való leghatékonyabb orvosszert hozza 
el a belügyminisztertől a vérig kiuzsorázott 
közönség számára. A polgármester felhívá-
sára, amelyet 'az összes szegedi lapok közöl-
tek, eddig nyolcan 'jelentkeztek a városatyák 
közül, akik a választásokon állandóan érde-
meikre való hivatkozással kérik a szavazato-
kat. Ez a csudás buzgóság — a közönség re-
mélni akarja — hihetőleg 'megváltozik. A kül-
döttségben való részvételre a polgármesteri 
hivatalban lehet jelentkezni. 

— A képviselőház harmadik háborús 
ülésszaka. Budapestről jelentik: Mint politikai 
körökben híre jár, az országgyűlés, harmadik 
háborús ülésszaka november második felében 
fog összeülni. Az ülésszakban a kormány elő 
fogja terjeszteni a költségvetési indemmtást 
és azokat a törvényjavaslatokat, mélyek az 
élelmiszerrel iizött visszaélések meggátlását 
célozzák. A törvényhozás ezúttal el fogja in-
tézni a Pénzintézeti Középpont létesítésére 
vonatkozó törvényjavaslatot is, mindazáltal 
azt hiszik, hogy az ülésszak a karácsonyi ün-
nepek előtt befejezi működését. 

— Bevonultak a tizennyolcévesek. Hideg, 
ólmos eső áztatta az utakat, siró őszi -szél tép-
deste a fáik aranysárga loimhkoronáit, A hideg 
szél pirosra csípte az utcákon isietők .arcát s 
még rózsásabbak lettek a kaszárnyák felé siető 
csoportok. Tizennyolcévesek is bevonulták ka-
tonának. Az iskolák padjai t csak 'nem régen 
hagyták el, a fájdalmas anyai csók még ott 
égett az arcukon, amint mentek a bizonytalan-
ság felé, amint siettek a harcterek borzalmai-
nak előkészítő iskolájába. Sokan voltak, na-
gyon sokan és mind tizeniiyolcó'vese'k. A ma 
őket h ívja honvédökül. És ők mentek, bosszú, 
véget alig érő csoportokban, tüzelő szemekkel, 
pirosra gyúlt arcokkal, mentek a tizennyolc-
évesek. A múlt időkben még a jövő nemzedék 
voltak, is ma már elérkezett a hivatásuk órája. 
Útnak bocsátjuk őket félő, remegő aggodalom-
mal s visszavárjuk őket győztes, vitéz férf iak-
ként, 

— Szegedi ember a buffaloi református 
egyházközség lelkésze. Érdekes hirt közöl a 
a Pittsburgban megjelenő „Magyar Híradó" 
szeptember 24-iki száima. Vasváry Ödönt, a 
pittsiburgi magyar református egyház segéd-
lelkészét, a buffaloi református község egyhan-
gú lelkesedéssel lelkészévé választotta. Vasváry 
Ödön Szegedről került (Amerikába. A reformá-
tus konvent küdte ki Pittsburgba, ahol az ame-

rikai magyarság részéről az a megtisztelő bi-
zalom érte, hogy az egyik legnagyobb egyház-
község lelkészévé választották. 

— Kármán Mór halála. Kármán Mór egye-
temi tanár, a hires pedagógus, aki csütörtökön 
reggel a Bimbó-utca 10. szám alatt levő laká-
sán meghalt, még szerdán délelőtt a Tudomány-
egyetem bölcsészeti karán 11—l-ig megtartotta 
rendes előadását. A 73 éves ősz professzor ha-
lála váratlanul érte a tudományos világot. Az 
egyetemet csütörtökön értesítették Kármán 
Mór hirtelen elhunytáról. Temetése vasárnap 
délelőtt, tizenegy árakor lesz a rákoskeresztúri 
izraelita temető Ihiatottais házából. 

— Orvhalászok a Fehértón. A város gaz-
dasági hivatala néhány héttel ezelőtt arról ér-
tesült, hogy a Fehértó halait orvhalászok dézs-
málják. Az orvhalászokat beidézték a rendőr-
ségre s Temesváry Géza dr. helyettes-főkapi-
tány, rendőr,bíró közülük tizet 100—100 korona 
pénzbüntetésre itélt. 

— Adomány. Bokor Bcla főhadnagy ötven 
koronát küldött, hozzánk a harctérről azzal a 
rendeltetéssel, hogy az oroszországi fogságból 
visszatért munkaképtelenek kezeihez juttassuk. 

— Öngyilkos honvéd hadapród jelölt 
Temmer Sándor szegedi honvád hadapród-jel ölt 
őrmester pénteken hajnalban revolverével szí-
ven lőtte magát s azonnal meghalt. Tenjmer 
csak május elején tette lé az érettségit jeles 
eredménnyel s május 15-én már bevonatit, ka-
tonának, hol példás .rendszeretetóért feljebb-
valói csakhamar megkedvelték. A szerencsétlen 
fiatalember néhány nappal ezelőtt búskomor-
nak látszott, de ennék oka felől senkinek nem 
adott fölvilágosítást. Csütörtökön este egy ká-
véházban .szórakozott, honnan éjjel két órakor 
tért haza atyjának, Temmer Károlynak a Plusz-
t.aszeri-utca 25. számú házban levő lakására. 
Reggel négy órakor fölkelt, bement a fürdő-
szobáiba, honnan csakhamar dörrenés hallat-
szott ki. Berohanták a fürdőszobába, ahol ek-
kor már holtan feküdt a fiatal katona. Hozzá-
tartozói nem sejtik végzetes tettének okát. 

— Szegény parasztok. A katonai szolgá-
latra való bevonulások folytán a tápéi bér-
földek egy része bérlő nélkül maradt. Az el-
hagyott bérleteket árlejtés ut ján most akar ta 
ujl'ól hasznosítani a város, de az árverezők 
csak 23.50 koronát ígértek egy hold föld bérle-
téért. A földeket azért nem adják bérbe, hanem 
a város maga fogj,a azokat kezelni. Ujabb 
jellemző adat ez a paraszt nemes gondolkodá-
sáról. Jól tudják, hogy a közeli években minden 
eddiginél drágábban adhatják majd el termé-
nyeiket, de azért a bérrel sietnek lefelé menni. 
Szegény és derék parasztok, akik ebben a drá-
ga világban kis olcsó földliöz sem juthatnak. 

— Visszaélés a hadisegéllyel. Horváth 
Auláimé szegedi asszony fia tavaly vonult be 
katonának s ,az asszony azóta napi 1 korona 
90 fillér hadisegélyt kapott. Tavasszal, Horvátné 
férjét hadimunkára vitték el s az asszony a 
férje után is fölvette a hadisegélyt. A dolog 
azonban kitudódott s a rendőrbiróság Horvátli-
nét egy napi elzárásra és 20 korona pénzbün-
tetésre ítélte, ezenkívül mindkét hadisegélyt 
megvonták tőle. 

— A rendörök háborús pótléka. A tör-
vényhatósági bizottság — mint megírtuk — 
háborús pótlékot szavazott meg a rendőrök-
nek. Mivel ezt a csekély összeget még nem kap-
ták meg, a rendőrök küldöttség ut ján most ar-
ra kérték dr. Szalay Józisetf főkapitányt, hogy 
eszközölje ki a segélyek azonnali kifizetését, 
mivel már kétségbeejtő a helyzetük. A főkapi-
tány megígérte, hogy teljesíteni fogja a rend-
őrök jogos kívánságát. 

— Árlejtés hadszükségleti cikkekre. A 
hadügyminisztérium értesítette a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamarát, hogy a hadvezető-
ség október második felében igen sok, különbö-
ző felszerelési tárgy szállítására vár ajánla-
tokat. Fontosahh cikkek: ruhafélék foglyoknak, 
kapcák, karinanh uk, érdemkereszt szallagok, 
cipész szerszámok, szabómiihely felszerelések, 
tii, cérna, kellékek ruhael'. 1 liláshoz, kefék, fa-

szögek, cipőzsinór, karszallag, hátizsákok, evő-
eszközök és főzőedények, gummikö.peny, kamás-
lik, sátorcövek, bőr,sapka, bőrkabát, hordoz-
ható lámpa, kengyel vas, bőrkenőcs, jelző síp, 
nyeregtakaró, kocsis-nadrág, lábmelegiitő stb. 
Felvilágosítás és minta a katonai ruharaktá-
roknál kapható. Ajánlatokat egy koronás bé-
lyeggel ellátottan a hadügyminisztériumhoz 
Wienbe kell küldeni árucsoportok szerint el-
különítetten. 

— A szép Kathlyn kalandjai III. A közön-
ség lázas érdeklődéssel várta ezt ,a filmet, me-
lyet szombaton és vasárnap vetítenek a,z Urá-
nLa-szktbázbaii. A film meg is érdemli a nagy 
érdeklődést, mert az bizonyos, hogy a szezon-
nak ez a legizgalmasabb drámája. A film min-
den részlete érdekfeszítő és állandóan rezgés-
ben tar t ja az ide.g,szálakat. Aki a film első ré-
szeit látta, az minden bizonnyal megnézi ezt 
a részt is, mély külön is önálló egészet képez. 
A közönség figyelmébe ajánl juk ezt a filmet, 
mely a legkényesebb igényeket is kielégiti. Va-
sárnap a Vaes-moziban egy hatalmas kalandor 
drámát vetitenek. Az Apollóban egy remek 
szerelmi drámát mutatnak ibe. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
«aB»B»««a«BaHBBSH»R«aaiSBBaBassBRHBBaBeBBBaBBBaBBB< 

Megbuknak az antant 
külügyminiszterei. 

— Oelcassé után Grey és Szaszanov. — 
Amsterdam, október 15. 'Londonból táv-

iratozzák mai kelettel: A király kiilönkihall-
gatáson fogadta Sir Edvard Greyt. Hiteles hir 
szerint a külügyi államtitkár felajánlotta le-
mondását, a király pedig fentartotta magának 
a döntést. 

A francia és orosz kormány sürgetik 
Grey lemondását, mert ő vezette a balkán-
államok fővárosaiban a diplomáciai tárgyalá-
sokat és nem hallgatott azokra a tanácsokra, 
amelyeket a francia és orosz kormányok neki 
adtak 

Kopenhága, október 15. Szaszonov kül-
ügyminiszter a főhadiszálláson benyújtotta a 
cárnak lemondási, kérvényét. Visszavonulása 
befejezett dolog. 

A nagyhercegek pártja Izvolszkyt szeret-
né a külügyminisztérium élén látni, viszont a 
nacionalisták Csankovot jelölik a külügymi-
nisziterségre, de legtöbb kilátása Giers nagy-
követnek van. 

Lloyd George és Churchill is 
lemondott. 

Krisztiánul, október 15. Londonban teg-
nap minisztertanács volt, amelyen hiteles ér-
tesülés szerint Lloyd George és Churchill az-
zal fenyegetődzött, Ihogy lemond és példáját 
más miniszterek js követni fogják, iha a kor-
mány nem dönt az általános védkötelezettség 
behozatala mellett. 

Dumba nagykövetet feltartóztatták 
az angolok. 

Amsterdam, október 15. A Daily Teleg-
rap'h jelenti, hogy a Holland—Amerika vonal 
Rotterdam ríevü gőzösét az angolok Downc-
ban feltartóztatták és lefoglallak. Ennek a gő-
zösnek a fedélzetén utazott hazafelé Dumba 
washingtoni magyar és osztrák nagykövet, a 
kinek tudvalevőleg az angol kormány az 
Egyesült-Államok kérésére szaluid uteizást 
biztosított. Ez az eljárás ujabb bizonyítéka 
annak, hogy mennyit felhat adni az angol Ígé-
retre. Előrelátható volt, hogy az angolok fog-
nak valami kibúvót találni Ígéretük teljesítése 
alól. 


