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Jött aztán ,a fordulat. A paraszt-lázadók 

körülzárták :a várost. Esszad már a legn-a-
gyűbb bajban volt, amikor — Ihivásra, vagy 
ihivatlfriiul — megjelentek .a szintéren a szer-
bek. Olasz-ország .azonban megál l j t 'kiáltott, a 
minek következtében Siakon megállottak. — 
Ettől kezdődák Esszad nagyszerű kettős já-
téka. Észak felé megegyezett a monteneg-
róiakkal, kelet felé a szerbekkel, délkelet felé 
a görögökkel é s dél -felé az -olaszokkal. Mind 
a ncgy pénzelte és mind a néggyel megegye-
zett . Ily formán Esszad pasa névleg meg mla is 
Közép-Albánia -ura, Elbasszan és B-erat, Ti-
rana, iSbik, Ko-vaja -és még számos- más- hely-
ség hallgat a szavára . . . 

Uralma azonban- mégis csak névleges és 
ez a névleges -uralom -is csak a -többieknek a 
viszálykodása folytán tehetséges. Tiranában 
és Elites szánban például -még m-a is szerb ka-
tonaság van. Esszad azonban biz-i-k jövőjében 
•és- jó csillagában. iMost azon fáradozik, hogy 
idegen pénzzel az északi mali s-s,zoro-k a-t meg-
nyerje magának. Szövetségesei — Olaszor-
szág -ás Szerbia — timik ezt. Szerbia még nem 
adta fel az adriai kikötőkre vonatkozó remé-
nyét és az olaszok is bíznak abban, hogy a 
„maré nostró"-n az övék lesz az „egyedura-
lom." 
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A török Vörös Félhold képesfeveiezö-
lapjaií 20 fillérért árusí t ja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A hadikölcsön és a kistöke. 
A háború még tart, de egy .tanulságot 

máris levontak belő-le a nemzetek. Ez -a tanul-
ság pedig az, liogy a hadikölcsön az egyetlen 
eszköz a háború sikeres folytatásához. De nem-
csak a háború szempontjából, hanem általános 
közgazdasági szempontokból is nagy jelentősé-
ge van a hadikölcsönnek, amely -a legszélesebb 
körökre vitte át az álla-mpaipi-rok ismeretét t-s 
általában nagy népszerűségeit szerzett az állam-
papíroknak és ez érílk-ető is. A hadikölcsön az 
államnak nyújtott óriási előnyei mel-létt, a kis 
embereknek is igen nagy mértékbon kedvez, a 
mikor soha nem remélt kamatot nyú j t nekik. 

Hogy példátlanul vitéz katonáink továbbra 
is szeni-beszállhassanak ádáz ellenségeinkkel, az 
itthon-maradottaknak kell elő terem ten Lök az 
anyagi eszközöket. A hadikölcsön jegyzése te-
llát oly.a.n -hazafiúi kötelesség, amely alól senki 
sem vonhatja Iki magát. 

A kormány most harmadízben fordul a 
nemzethez ós hivatkozik e hazaíiui kötelesség 
teljesítésére. Ez alkalomból hazánk minden 
tényezőjének, ,a legnagyobbnak ós a .legkisebb-
nek egyaránt -a szent cél szolgálatába kell sze-
gődnie. Koncentrálni kell még a legkisebb erő-
ket is, liogy a -siker érdekében olyan -hatalmas 
erőt mutassunk fel a háború közgazdasági ré-
szében is, mint -amilyet -a magyar hősök a harc-
téren fejtenek ki. 

Kiválóan fontos szerep jut tehát a harma-
dik hadikölcsön kapcsán a kistőlcének is. Hogy 
a kistöke megfelelő tervszerű egyesítés -mellett 
milyen nagyarányú gazdasági előnyt jelent, 
arra megkapó példát nyú j t a postatakarék-
pénztár, amely évtizedek óta folyta-tja az egész 
kistőkáknek hatalmas -erőkké való koncentrá-
lását, Immár köztudomású tény az, hogy -a 
postatakarékpénztár, mely intézetnél a legtöbb 
takarékbetét 10 koronán aluli összegű, száz és 
százmilliókat gyűjtött össze evvel -a nagy szo-
ciális fontossága hamgy-aszerü tevékenységé-
vel. 

Az előző két had'iikölcsönnél i.s ezt -a. mi.sz-
sziót (teljesi lette a postatakarékpénztár, a,mely-
nél -az első hadik-ölesönre 73 m-illió koronát, a 
másodikra pedig 75 millió koronát jegyeztek. 
Semmi kétség, hogy -a postatakarékpénztár a 
harmadik hadikölcsön kibocsátása körül is 
telje-s mértékben be fogja tölteni -azt a hivatá-
sát, mely főképen a kistöke egyesítését célozza. 

A postatakarékpénztárnak és feleinek e tekin-
tetben nagy előnye, hogy az összes postahiva-
talok -egyúttal pastatak-aréikpéiiztári közvetítő 
hivatalok is, tehát a felek még a legkisebb he-
lyeken is közvetlenül érintkezhetnek a jegy-' 
zési hellyel. 

Mint jegyzési helyek, ezúttal is -a posta-
takarékpénztár és -az összes postahivataloik, to-
vábbá az összes adóhivatalok és állampénztá-
ra i , az Osztrák-magyar bank és -fiókjai és 
mindazok -a pénzintézetek szerepelnek, -amelyek 
a mnlt alkalommal is megbízást ny-ertak. 

A kötvények 50, 100, 1000, 5000 ós 10.000 ko-
ronás cimletek-ben kerülnek .kibocsátásra.. Zá-
rolásnak — amint az ,a második hadi-kölcsön-
nél is igy volt — csak az 1000 koronán felüli 
összegű jegyzéseknél van helye. A kamatozás 
6 "százalékkal történik, de valójában jóval meg-
haladja a hat százalékot, mert az aláirási ár 
a) .az egész ellenérték befizetése esetén 1915 évi 
október hó 30-ig 97 K 10 fill., azután 1915 évi 
november hó 17-ig pedig 97 K 40 fi.ll., b) viszont 
ha négy részletben történik a befizetés, 98 K 
az aláirási ár -az egész aláírási határidő folya-
mán 

Ezúttal az Osztrák-magyar bank is az ed-
digieknél több kedvezményt nyúj t azoknak, 
akik a jegyzés kapcsán hitelt óhajtanak igény-
be venni. Ezek, az aláirási felhívásból kiraga-
dott -adatok élénken szemlélte-tik, hogy milyen 
előnyös befektetés a hadikölcsön jegyzés, 

A haza tehát fiaiktól nem is kíván valami 
nagy áldoz-atot .a ha-dikölcsöiiinel -kapcsolatban. 
Olyan kötelesség teljesítéséről van szó, -ami alól 
senkinek .sem szabad ma-gát kiivonnia. Azok-
nak pedig, -akik eddig bármely okból nem je-
gyezhettek, mostan alkalmuk nyilik arra, ihogy 
szintén kivegyék részüket ia hazafias köteles-
ség teljesítéséből. 

Szegeden a jegyzések a .hadikölcsön re 
egyébként szépen folynak. Csütörtökön is -a fő-
ispáni hivatalban több nagy jegyzés történt 
és számoisan jegyeztek anyagi körülményeik-
hez megfelelően, kisebb összegeket. A bankok-
nál a hivataloknál és a többi jegyzési helye-
ken i-s sokan megfordultak, remélni lehet te-
hát, hogy Szeged ezúttal is méltóan fogja ki-
venni a részét hazafias feladatából. 

— Károly Albrecht főherceg kitüntetése 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli: A ki-
iály megparancsolta, hogy Károly Albrecht 
főherceg, századosnak, a 2. lovas .tüzérosztály-
nál, beosztva a vezérkarihoz, a tiroli honvédel-
mi kerületnél, az ellenséggel szemben kitűnő 
szolgálata elismeréseü.l, -a legfelső dicsérő el-
ismerés tudtul adassék. 

— Auguszta főhercegnő Temesváron. 
Temesvárról jelentik: Fejedelmi vendég érke-
zett csütörtökön Temesvárra. Auguszta királyi 
főhercegnő, József királyi herceg fenkölt lel-
kületű neje, mint a sebesültápolás védőszeHe-
m-e meglátogatja a temesvári kórházakat. A 
józsefvárosi állomáson -hivatalos fogadtatás 
nem volt és a vendég kifejezett kívánságához 
képest egyedül Joanovioh Sándor kormánybiz-
tos, főispán fogadta a főhercegnőt. A főher-
cegnő társaságában megérkezett rendes kísé-
rete: Majtényi Anna udvarhölgy és IAbits 
Adolf udvari tanácsos, jószág-kormányzó. Az 
érkezés után a fő'ber icgasszowy azonnal meg-
kezdte autón a kórházlátogatás! körútját . Dél-
után öt órakor .a főhercegnő -a püspöki palota: 
kórházban, Joanovioh Sándorné szeretetottho-
nát látogatta meg, ahol Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök teát adott a fenséges vendég tisz-
teletére. A pénteki nap program-inját -este nyolc 
órakor diner zárja be, amelyet a kormánybiz-
tos neje ad a fensége-s .asszony tiszteletére és 
amely -a főhercegnő óhajához híven a legszű-
kebb keretben fog lefolyni. A dinerre hivata-
losak lesznek többek között Albrecht János 
mecklenburgi herceg és Fürstenberg budapesti 
német konzul is. Pénteken délelőtt -a főherceg-
asszony folytatja a kórházak látogatását, dél-
ben pedig a gyorsvonattal elhagyja Temesvárt. 

— Osztrák miniszterek tanácskozásai 
Budapesten. Bécsből jelentik: A N. Fr. Pr. 
értesülése szerint Heinold belügyminiszter és 

Zenker fÖldmivelési miniszter a legközelebbi 
napokban Budapestre utazik, ahol tanácsko-
zások lesznek az élelmezési kérdésekről és a 
gabonaelosztásról. 

— Külföldi gabona Magyarországon. 
Brassóból í r ják : Már jelentettük, hogy a Ha-
ditermény R.-T. (Brassóban fiókot áüitott fel, 
amely a keleti államok gabonafeleslegeinek 
értékesítését lesz hivatva ellátni. A három 
kormány kiküldötte az e r r e vonatkozó teen-
dők minden- részletét már -megállapitottá-k é s 
a megállapodások értelmében a H. T. brassói 
fiókja lesz az: az intézmény, amely elsősorban, 
az Ausztriának és Német országnak egyez-
ményszerüon -biztosított mennyiségeket a kül-
földről be fogja szerezo-i, az ezen tul fennma-
radó mennyiségeket pedig a magyarországi 
fogyasztás- céljaira fogja élju-ttatnni. A k-i-ren-
deltség- elsősorban átveszi a (határterületeken 
felhalmozott Idegen -eredetű gabona- és -ta-
karmánynemiisket és- ha a ha józás a Dumán-
teljesen szabaddá lesz, ami a dunai hadműve-
letek szerencsés- folyamata után rövidesen 
remélhető, ugy elsősorban Bulgária nag.v ga-
bonafeleslegeit fogják hozzánk szállítani. Bul-
gáriának még tavalyról nagy készletei van-
nak, az idén kitűnő te rmése -volt, ugy, hogy 
onnan is, és talán- -elsősorban onnan, nagyobb 
mennyiségeket fogniak behozhatni. Ilyen kö-
rülményék között már aligha fog .aggodalmat 
okozni, ha a termelők nagy rész-e visszatartja1 

gabonáját és magasabb á rakra spekulál, mer t 
a rendelkezésre álló és behozható .mennyisé-
gek olyan nagyok, hogy velük igen nagy nyo-
mást lehet majd kifejteni és a hiányt teljesen 
meg lehet majd szüntetni. A megállapodás-ok 
már véglegesek és a fogyasz-tás szemlpo-ntjá-

-böl minden-esetre a legnagyobb mértékben ör-
vendetesek. 

— A reformátusok közgyűlése. A békés-
bánáti református egyházmegye esiitörtökön 
reggel 9 órakor folytatta nagygyűlését, melyen 
nagyobbára adminisztratív ügyeket intéztek el. 
A gyűlésén bejelentették, hogy a református 
egyház mindenütt tért hódit, amennyiben Ver-
secen, Karánsebe-se-n, Kevevárán, Nagyszent-
miklóson és Módos-Csávoson u j egyházak lé-
tesültek. Délre befejezték a közgyűlést. 

— Megnyílik Trientben az Osztrák-Ma-
gyar Bank. Bécsből j lentik: A jegybank 
vezetősége elhatározta, hogy ismét megnyit ja 
az Osztrák-Magyar Bank trión ti f iókját , ame-
lyet az orosz háború kitörésekor bezártak. Az 
üzleti éle-t -és a kereskedelmi forgalom Trient-
ben a beérkezett jelentéseik szerint a háború 
ellenére nagyon -élénk és szükség van a jegy-
bank fiókjának működésére. 

— Szegedi gimnazista indulót írt Macken-
senhez. Forbát Frigyes hetedik gimnazista, dr 
Forbát Leó fia, jelenleg egy délvidéki város-
ban tartózkodik, ahol az apja, mint ezredorvos 
teljesít katonai szolgálatot. Ebben a városban 
van Mackensennek, a kiváló német hadvezér-
nek -a főhadiszállása. A diák, aki igen törekvő 
és talen-tumos zenész, indulót irt Mac.kensen.hez 
és szerzeményét német és magyar nemzetiszí-
nű selyem-kötésben elküldte a győztes vezér-
nek. Maekensen tábornagy meleghangú .levél-
ben köszönte meg a fiatal zeneszerző figyelmét 
és elküldte aláírásával ellátott fényképét For-
bá.t Frigyesnek. Á Mackensen-induló egyébként 
máris nagy népszerűségnek örvend a főhadi-
szállás városában; a katonazenekarok is gyak-
ran játszák és ha Maekensen daliás ala-k-ja 
megjelenik valamelyik nyilvános helyen, mind-
jár t rázendítenek a Mjaekensen-indulóna, 

— Megjelent a 39—42 évesek bevonulási 
hirdetménye. Csütörtökön jelent meg a hirdet-
mény .a 39—42 évesek (bevonulásáról. A jel-
zett k-oro-sztályheliek november 3-án vonul-
nak be. — Az uj sorozásra -október 27-én fe-
jezik be az Össziei-rásí. Ebben- a hónapban még 
t>srn ragaszt ják kii az uj sorozásról szóló pla-
kátokat. 

— A javadalmí bizottság ülése. A java 
dalini bizottság pénteken délután 4 órakor 


