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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

KOzpontl loltsio alakult szeneden a tiiiisun 
propagálására. 

(Saját tudósítónk tói.) A harmadik magyar 
badikölcsönre nagy a r ányban ifolynaik a jegy-
zések Szegeden. Ugy a -főispáni hivatalban, 
mint a bankoknál és egyéb jegyzési -helyeiken 
tömegesen jelentkeznek olyanok, -akik vagyo-
nuk tetemes részét a k a r j á k befektetni az- u jabb 
nemzeti kölcsönbe. Azzal tisztában van min-
denki, liogy hős katonáinknak önfeláldozó 
magatar tása m á r kétségtelenné tette a háború-
nak reánk nézve kedvező kimenetelét, de annak 
befejezésére és a kivívandó eredmények hord-
erejére nézve döntő jelentőségű lehet minden 
bizonyára emez ujabb hadikölcsön Link ered-
ménye. 

A jegyzési kötelezettség elől -senkinek sem 
szabad kitérnie. A legcsekélyebb mértékű jegy-
zés csupán néhány koronát igényel és ily mó-
don még alkalmazásban levő, csekély tőke fe-
lett rendelkező, illetve szerény jövedelmű em-
ber is jegyezhet. Senkinek sincs joga, most, 
midőn a hazának múlhatat lanul szüksége vau 
a honpolgárok támogatására, azt tőle megvon-
ni. Mindenki erejéhez képest jegyezzen! H a 
bármely jegyző jogosítva érezhetné magát ar-
ra, hogy kevesebbet jegyezzen, mint amennyit 
vagyona és jövedelme a rányában jegyezhetne, 
akkor az összjegyzések korán sem érnék el azt 
az összeget, amelyre hazánknak -szüksége vau, 
m á r pedig az ország ma valamennyi polgárá-
nak legnagyobb erőfeszítésére rászorul. 

Épen ezért a lakul t meg Szegeden dr. Cicat-
ricis Lajo-s -főispán és dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester társas elnöklés év el egy -köziponíi 
bizottság azzal a céllal, hogy a hadikölcsön 
természetének minél szélesebb körben való is-
mertetése és -a -polgároknak a harmadik hadi-
kölcsön jegyzésében való minél nagyobb rész-
vétele tekintetében, tőle telhetőleg megtegye 
mindazt, -amit emberi erővel esaik meg lelhet 
tenni. 

A-központi bizottság tagj-ai sorába Jognak 
tartozni mindazok, akik a cél elérése érdekében 
'közreműködésüket fe la jánl ják és -Szeged haza-
fias lakossága bizonyára fogékony lesz az-
iránt, hogy a központi bizottság minél ered-
ményesebb munkásságot fejthessen ki. 

— Kitüntetés. A király raggambi Fluck Béla 
8. huszárezredbeli ezredest az ellenséggel szem-
ben tanúsí tot t vitéz magatar tásáér t , a ILI. osz-
tályú katonai érdemkereszttel tüntet te ki. — 
Scheirich Isfc ént , a 46. gyalogezred főhadna-
gyát a ki rá ly a katonai órde nkereszt liadiékit-
ruényes 3. osztályával tüntet i* ki. 

— A békésbánáti rtformátus egyházköz-
ség közgyűlése. A békésbánáti református 
egyházmegye szerdán kezdte meg -Szegeden 
évnegyedes őszi közgyűlését, melyet istentisz-
telet előzött meg. Futó Zoltán esperes a köz-
gyűlés előtt imát mondott, ma jd Fekete Már-
ton udvar i tanácsos, egyházmegyei főgondnok 
megnyitó beszédet mondott. Ezután a tárgy-
sorozat pont ja inak megvitatása következeti. 
Ezek között legjelentékenyebb az volt, hogy az 
egyházmegye -a ha rmadik kadükölesönre ujabb 
28.000 koronát jegyzett s egyben utasí tot ta az 
elnökséget, hogy az egyházmegye közpénz tárá-
ból a lehető legnagyobb összeg erejéig jegyez-
zen hadikölcsönt. Az egyházmegye közgyűlése 

ezenkívül még egy igen szép határozatot ho-
zott. Az egyházi törvény szerint az egyház-
községi választási l istákba nem vehetők fel 
azok, -akik egyházi adóhátralékban vannak. 
Szabolcska Mihály és Szegedi Kálmán indít-
ványá ra kimondta a közgyűlés, hogy aki a 
harctéren van s ott véráldozatolt hoz, a magyar 
re formátus egyházközségnél hátralékos adója 
nem lehet, tehát a választási l istába fel kell 
venni. Ezután a lugosi református egyház-
község főgondnokul Medve Zoltán krassószö-
rénymegye főispánt választotta ine-g. Dr. Rali-
sa Lajos konventi előadó betegségével men-
tette ki távolmaradását , ezért a közgyűlés táv-
i rat i lag üdvözölte. Szabolcska Mihályt nagy 
lelkesedéssel választották meg a tiszántúli egy-
házkerület tanácsbirójának. A közgyűlést csü-
törtökön folytat ják. 

— Tejuzsorások bűnhődése. Szerdán ismét 
két te jdrági tó kofa került a k-ihágá-si bíróság 
elé. Fekete Károlyné Tápéi-réti földbér-ló a 
Tisza Lajos-köruti piacon ötven fillért kért egy 
liter tejért . Amikor egy u r if igyel meztette, 
hogy negyven fi l lér -a maximális ár, az asszony 
fölemelte a tejeskannáit és rámordult a r ra , aki 
figyelmeztetni merte: 

— Fogja be a száját, mert ráöntöm az 
egész köcsöggel! 

A helyettes-főkapitány tizenöt napi elzá-
rásra és tiz napra átváltoztatható kétszáz ko-
rona pénzbüntetésre és a botrány miat t még 
külön harminc koronára Ítélte. — Csiszár Fe-
rencn-é na-gyszéksósi hadiisegélyes asszony hat-
van fillérért árusí tot ta ,a -tejet. Ót is tizenöt 
napi elzárásra és tiz napra átváltoztatható két-
száz korona pénzbüntetésre Ítélte a kihágási 
biró. Az Ítéletben mind a két asszony megnyu-
godott. 

— Favágó urak. Nagy urak a szegedi fa-
vágók; nem hiába nagyobb cv keresetük, mint 
egy jól szituált állami hivatalnoknak, akiket 
csak -n-agy könyörgés és magas tiszteletdíj elle-
nében becsülnek meg annyira , hogy a- csoda-
mód (illetve adósságra) beszerzett tűzifáját szép 
kényelmesen beosztott munkaidő -mellett fel-
vágják. Ha az ember nem sa jná l egy negyed-
órát -a f avágó urak tárgyalásai t megfigyelni, 
a következő párbeszédnek lelvet a t anu ja : 

— Mennyiért méltóztatik a fa- Öl-ét felvágni? 
— Tizenöt korona aprítás nélkül — a rö-

vid, de energikus válasz. 
A tájékozatlan érdeklődő fel merészeli ten-

ni még a következő kérdésit is: 
— Nem -lenne az egy kissé drága? 
— Magáinak? Magának csak husz koronáért 

vágom fel, 
S i t t már nem használ sem szép szó, s-ern 

fenyegetés, sem ígérgetés, sem kapacitálós: 
marad a szentül kiimondott árnál . Később érke-
zik egy másik „p-asas" a kegyelmes favágók 
szin-e elé. Ez az u r már jobban jár t , ennek si-
került egy carusoi tiszteletdíj -fejében rávenni 
a favágó uraik -egyikét arra , hogy ,a fa -felvá-
gásának cselekményével háznépének dobhár-
tyái t megtisztelje. A favágó u r másnap késő 
délelőtt megjelent; de a- f a alapos megszem-
lélése után -a következő szent és megváltoaha-
tatian -kijelentést tette a vágat lan f,a boldog-
ta lan tulajdonosának: 

— Nem vágom -fel a -fát. Nem lehet, nem 
passzol -a fűrészemhez. Nagyon göesöcs — 
szólt: és távozott. 

— Elesett a belgrádi harcokban a szerb 
trónörökös bizalmasa. Temesvárról jelentik: 
A Belgrád ostromában résztvett egyik tisz-
tünk beszélte: A to-pcsid-eri uton lefolyt harcok-
ban három szerb tisztét fogtunk el. Két had-
nagyot és egy századost, aki intelligens ember 
volt és jól beszélt németül. Ma-g-aim is megsebe-
sültem -s a fogoly tiszteket vezettem őrökkel 
Belgrádba. A város a la t t egy dombon fektet-
ték egymás -mellé -a szerb hullákat , a papot 
várták, aki beszenteli őket, megáll api t ja ki-
létüket, hogy aztán megtörténhessék a teme-
(és. A szerb százados könnyes szemmel néze-
gette .halott baj társa i t . -Egyszerre csak meg-
illetődve k alított fel. 

— Ez Krensic alezredes! 
Elmondta, hogy az elesett alezredes a had-

sereg egyik legkiválóbb és legnépszerűbb tiszt-

je volt. A szerb trónörökös katonai nevelője, 
majd szárnysegédje volt és csak a legutóbbi 
napokban kéredzkedett ki a frontra. Karr ier jé t 
még a- Sándor ki rá ly meggyilkolásakor ala-
pozta meg, amikor a belgrádi hegyi ezred had-
nagya volt. Ö is résztvett az összeesküvésben, 
sőt jelen volt -azon -az emlékezetes éjszakán ; s 
a komakban, amikor a tisztek lemészárolták 
Obrenovics Sándor királyit, Dra-ga királynőt 
és fivéreit. Krensic volt >az, aki revolvert rán-
tott a királyné idősebb testvérére, Lunyevi-
czára és szemébe nyomott revolverrel agyon-
lőtte. Ezért -a szerepléséént- került az udvarhoz. 
Most közel a koriakhoz, egy ugyanolyan emlé-
kezetes éjszaka utolérte a nemezis. 

— Ki hát az uzsorás? Az egyik székes-
fehérvári lapban jelent nneg az -alábbi közle-
mény: Nem -kerítünk mély feneket a dolog-
nak. Csak tényeket konstatálunk: Mar-schal 
Nándor helybeli hentes tegnap dr. Weszely F. 
Ernő városi állatorvos közreműködésével Ko-
vács A. Sándor városi törvényhatósági és szii-
kebbk-örü közélelmezési bizottsági tag, Borcss 
Sándor sertéshizl-aló, városi törv. hat . és szű-
kebbkor ii kézelelmezési biz. It-a-g, valamint a 
„Székesfehérvár és Vidéke", „Fejérm-egyei Nap-
ló" és „Székesfehérvári Hirl-ap" szerkesztősé-
geinek képviseletei jelenlétében Palotai-utcai 
telepén próbavágást rendezett. En-nek eredmé-
nye teljesen hitelt érdemlő megállapítás sze-
rint a következő volt: A leszúrt sertés élősúlya 
152 kg. Feldarabolás u t á n adot t : 49 és fél kg. 
1. rendű, 22 kg. II. rendii húst , 45 kg. zsirt, 6 
kg. töpörtőt, összesen 122 és fél kg. értéket. 
Az ölési veszteség volt: vér, szőr, köröm, belek 
21 kg., olvasztási veszteség 8 és fél kg. — Az 
értékesíthető részek: I. rendű hu-s á 5 K 20 f. 
257 K 40 f. I I . rendű hus á 4 K 70 f. 103 K 40 f. 
e-sánkolk á 4 K 80 f. 21 K 60 f. zsir A 8 K 360 K, 
töpörtő á 5 K 30 K, v-a-gyis összes bevétel 739 
K. A 152 kg. élősulyu sertés ára volt kg.-ként 
4 K 80 f, azaz összesen 729 K 60 f. A nyereség 
tehát 9 K 40 fillér. — Enn-eik megállapítása tel-
jességgel megcáfolhatatlan dokumentálása, an-
nak az állitásnak, hogy az uzsora nem a hen-
tesek, hanem -a termelők, -a sertés-bárók telhe-
1 otlen-ségéiiek iázitó következménye. 

— Királysértő borbély a hadbíróság előtt. 
A szegedi honvéd hadosztály bíróság szerdán 
egy temesőri borbély ügyében érdekes Ítéletet 
hozott ugyanazon (tényállás -alapján, -aminek 
alapján -a temesvári büntető törvényszék a 
vádlottat király sértés ben bűnösnek mondotta 
ki -és elitélte, -a nyilatkozatnak -a katonai bün-
tető törvénykönyvbe ütköző -tartalma- mia t t 
emelt vád alól a hiado-sztálybiróság a vádlottat 
felmentette. Bradján Péter -temesőri lakos volt 
•a vádlott, aki jnnius 1-én Loncsovics József 
katonának beszéd közben azt mondott,a, liogy 
•az egész háborúnak -a mi császárunk -az oik-a és 
sértően nyilatkozott a -királyról, ma jd -azt mon-
dotta, hogy a -fegyvereket a- mi császárunk 
és kormányunk ell-en kellene fordítani , akiknek 
iszégyelniök kellene magukat Szerbia népe el-
len harcolni. Ezen kijelentések első része ki-
rály-sértést, -a másod-ik része pedig a katonai 
bt-k. 314. §-ába ütköző büntettet ik-épezvén, a 
vádlottat ugy a polgári büntető törvényszék, 
mint a hadosztálybiróság felelősségre vonta s 
a emesvári törvényszék Lone-sarics vallomása 
a lapján a vádlott bűnösségét meg is állapítot-
ta. A hadosztálybiróság Szerdahelyi László al-
ezredes hadbíró vezetése alatt megtar tot t fő-
tárgyaláson -azonban -a tan-u vallomását, a te-
mesvári törvényszékkel ellentétben, elegendő 
bizonyítékul el n,e;m fog-adta és dr. Habért Pál 
főhadnagy hadbíró honvédiigyész és dr. Békéi 
Nándor védő meghallgatása után fölmentette 
a vádlottat, akit nyomban szabadlábra is he-
lyeztek. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

— Az alagút. Jegyek előre válthatók naponta 
délelőtt 19—12, délután 3—10-iig a Korzó-mozi 
pénztáránál. A kellemetlenségek elkerülése vé-
gett kéretik a nagy közönség, hogy jegyeit vi-
gye el, mert fentar tani ilyen tömeges elővétel-
nél nem lehet. 
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J E G Y E Z Z E N H A D I K Ö L C S Ö N T ! 


