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lett. 2. Szabad előadás, tartja Szendrey Mi-
hály, az aradi Nemzeti Színház igazgatója. 3. 
Gyóni Géza versei. 'Elmondja Almássy Endre 
a szegedi városi színház igazgatója. 4. Tisza-
virág nagy operett 3 felvonásban. 

— A szerbiai hadifoglyokról. A „Buda-
pesti Tudósító utján jelentik: Szerbiával tud-
valevően az egész posta- és táviróforgalam 
szünetel, ugy, bogy oda sem levelet, sem cso-
magot, sem pénzt vagy táviratot nem lehet 
küldeni. A 'Hadifoglyokat Gyámolító és Tu-
dósító Hivatal kéri a közönséget, Ihogy Szer-
biában levő hadifoglyok dolgában ne intézzen 
kérdéseket hozzá, addig amíg a változásról 
hírlapi utón nem ad értesítést. Számtalan 
olyan kérdés is érkezett már a Hivatalihoz, m: 
történik ia szerb hadifogolytáborba internált 
'katonáinkkal, hova vitték azokat, fölszaba-
dulnak-e a szövetséges csapatok bevonulásá-
val? Ily kérdéseikre a Hivatal ezidő szerint 
nem tud felvilágosítást adni. 

— Romlott halakért 50 korona. Kneisl 
Jakab, a tiszai halászati bérlő néhány kilo-
gramm romlott halat árusított ia piacon. Dr. 
Temesváry Géza rendőrbiró 50 korona pénz-
bírságra ítélte Kneís-lt, aki a tanácshoz föl-eb-
bezett az ítélet -ellen. A tanács hétfőn tárgyal-
ta az ügyet s a büntetést helybenhagyta. 

— Tolvaj katona. A szegedi honvéd had-
osztálybiróság egy megrögzött gonosztevő fe-
lett Ítélkezett: hétfőn. Horezni János szegedi 
honvéd megelőzőleg tizenhét évig ült börtön. 

ben különböző lopások miatt. Horezni unifor-
misban is folytat ta pég,i mesterségét, lopott, 
•ahol lehetett. Igy egy kocsit, egy lovat, egy 
ezüst órát, férfiruhát, veekert lopkodott össze, 
s -amikor megkérdezték tőle, miért lopta össze 
-ezt -a sok holmit, -azt mondotta, hogy takarót 
-akart r a j t a venni, mert ,,fázott", — holott a 
tett elkövetése júniusban történt. Egy detek-
tív épen -akkor csípte el -a jeles férfiút, amiken 
ő az eltulajdonított kocsin Hódmezővásárhely 
felé igy-ekezett. Kérdezték tőle, miért akart 
menni Vásárhelyre, -azt mondta, azért, hogy 
ott el-adhassa a holmikat, takarót vehessen, 
hogy azután visszatérjen az ezredéhez. A had-
osztály bíróság ma tárgyalta ezt az ügyet, A 
lefolytatott e l járás után a. haditörvényszék 
vádlottá,t négy évi és ha t havi börtönre Ítélte. 
Azí ítélet jogerős. 

— Tört aranyat legmagasabb áron, kész-
pénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskola-
utca 23. sz. 

FROMMER, BROWNING, 1914. mode'u steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tár kaphatók. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel nyitva. 
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Győzelem felé. 
Bár ugyan még nem tartunk ott, de 

azok a szép eredmények, amelyeket hűséges 
szövetsége s-elnkkél együtt három fron-to-n 
küzdő derék katonáink felmutatnak, teljes 
joggal arra engednek következtetni, bogy a 
győzelem -már nem késhetik soká. 

Az a -töke, amelyet anyagiakban e hábo-
rúban befektettünk, az a rengeteg 'véráldo-
zat, amelyet érette eddig is , meghoztunk, 
csak győzelmet vonhat maga után. 

Hogy ennek nyomában azután miként 
fognak alakulni az események, azt imajd az 
eljövendő békefeltételek fogják meghatározni. 
Addig, is azonban má-r most feszülhetjük a 
háborúnak egynémely tanulságait. 

A 15 -hónap -óta folyó 'küzdelem- a hada-
kozó feleknek s-ok mlndeniíiéle tulajdonságait 
felszínre hozta. A katonai vitézségnek tün-
döklő példái mellett, s-ajnos, elítélendő jelen-
ségeket Is ,-találunk. 'Viga-sztalásu-nkra szol-
gálhat, hogy a magyar nemzetnél eddigelé 
inkább -a jó tulajdonságok •voltak túlsúlyban, 
amint azt, egyezer év-e -fennálló nemzettől 'el-
várni -másként nem is tehet. 

A háború a küzdő 'feleket mindenütt két 
-szempontból érinti, egyik vonatkozik az 
egyénre, a másik pedig -a vagyonára. A jelen-
alkalomimal nöm akarunk bővebben kitérni a 
személyi tényeknek napról-napra 'megismét-
lődő gyönyörű megnyilvánulásaira, erről na-
ponkint úgyis eleget (hallunk, hanem foglal-
kozni kívánunk inkább a gazdasági érdekek-
kel. 

Hogy a háborúihoz- pénz kell, ez- imár régi 
igazság. Soha annyi pénz a i-aikoss-ág kezén 
xnleg, nem fordult, mint jelenleg. 'Könnyen 
megmagyarázható tehát, ha minél többen 
arra gondo-ln-ak, ihogy miként leheííe imég 
több pénzt szerezni és -minél gazdagabbnak 
lenni. Amennyire elitéljük azokat a kapzsi 
egyéneket, akik -arra is képesek, bogy jöve-
delmüket még becsületük kockáztatása árán 
is fokozzák, annyira nem találunk abban 
semmi kivetni valót, ha valaki a mai idők 
kedvező konjunktúráit kihasználni igyekszik 
a gazdagodás felé. A meggazdagodásnak a 
mai időkben igen solk forrása nvilii-k. Első he-
lyen áll ezek között a Ihadseregszállitás. A 
katonaságnak mindenféle terményből, álla-
tokból, ruhákból, fegyverekből- és t-öbb más 
felszerelési tárgyakból rengeteg -mennyiségre 
van szüksége. Azonkívül ugyan-e tárgyakból 
a békésen dolgozó polgárság is' tetemes 

mennyiséget fogyaszt. Érthető tehát, ba e 
cikkekkel foglalkozó, illetve azokat- árusító 
egyénék meggazda god nak. 

Az állam elsősorban a polgáraitól várja 
el tehát azt, liogy amikor a hadikölcsön- fel-
vétele érdekében a nemzethez fordul, ezek 
nyissák ímeg -erszényeiket. De elvárja az ál-
lam többi polgáraitól -is, Ihogy a hadikölcsön 
aláírásában részt vegyenek. 

Lapunk közönsége bizonyára jól ismeri a 
hadikölcsönt, mert hiszen a két- első alkalom-
imia'l már többször volt módúink ily Irányban 
olvasóinkat tájékoztatni. Leszűrve a két -első 
kölcsön tanulságait, megállapíthatjuk, ho-gy 
a hadikölcsön megszerzése mindenkire egy-
aránt előnyös vcilt,'A hiadiköles-önuél jobb tő-
ke-elhelyezést kívánni 'álig -tehet. A gazdago-
dásnak ós mindamellett a hazafias érzés ki-
elégítésének alkalmasabb módját megtalálni 
nem' is igen tudnánk. A magyar államnál jobb 
•adó-st, a 6%-nál, irhagasabb kamatozást ki 
kiván? Pedig a hadikölcsö-nnek kötvényei 
nemcsak 6%-ot, hanem még ennél többet jö-
vedelmeznek, mert a tényleges befektetés 
minden 100 -koronás kötvénynél csak 97.40 
korona. Azonkívül fokozható még a jövede-
lem. az által- is, hogy a vásárló fél a beszer-
zendő kötvények árába nem fekteti be az 
•egész vétielárt, hanem .annak -csak egy részét, 
miig a többit oly kölcsönnel Ifed-ezi, amelyet 
i-ly célra minden- nagyobb pénzintézet a leg-
nagyobb készséggel bo-csájt a kötvény ka-
matlábánál jóval alacsonyabb kamüttérit-
mény mellett rendelkezésre. 

Békében készpénzünket gyümölcsöztetés 
végett vagy takarékban 'helyezzük el, vagy 
pedig kölcsönre helyeztük ki. Az első esetben 
a kamatjövedelem nem igen haladta meg az 
5%-ot, a második -esetben pedig ha -m'eg is 
haladta, azonban rendesen a tőke vissza-
szerzése ütközik nehézségbe. A !h-adikölcsön-
nél ezen -utóbbi eset is csaknem kizárt. A -ked-
vező kamathozadékon kivül a kötvénybirto-
kos tőkéjét is bármikor visszakaphatja, mi-
vel szabad kötvény-elit -tetszés szerint ánusit-
liatja, azonkívül pedig az -Osztrák-Magyar 
Banknál és a m. kir. hadikölcsön pénztárnál 
-lombardirozhatja, továbbá a zárolt kötvények 
teljes névértékét legkésőbb 1920-ban teljes 
összegében megkapja. 

A magyar korlm-ány a 'hadikölcsönnek 
ezer jó -tulajdoTiságában -és gazdasági elő-
nyeiben a szegényebb néposztály! is részesi-

TELEFON: Igazgató: TELEFON: 
11 -85. VAS SANDOR 11-85. 

Csak ma, kedden 

sorozat SS. 

Nagy dráma 5 felvonásban. 

Vígjáték 2 felvonásban. 

Valamint az uj 
kisérő műsor! 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 


