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HÍREK 
oooo 

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

Hogy tartják be Szegeden 
a maximális árakat. 

(Kétféle pszichológia.) /Más a termelő 
és más a fogyasztó pszichológiája. Az előb-
bi minél nagyobb áron akar itúladni a por-
tékáján, az utóbbi m-inél olcsóbban szeret-
ne hozzájutni az árukhoz. Egyik sem akarja 
és nem is tudja megérteni ,a másiknak az 
álláspontját, illetve álláspontjának a helyes-
ségét. Igy aztán sokszor a -legnagyobb el-
lenmondásba keverednek főleg azok, akik 
bizonyos cikkekben termelők, más cikkek-
re nézve pedig fogyasztóik. Ez az ellen-
mondás a fönt jelzett kétféle pszichológiá-
ból azonban -önkénit következik. A múltko-
riban egy ur — horgosi szőlőbirtokos az 
illető — ugyancsak -nem válogatott szidal-
mak-kai illette a parasztokat, amiért -nem 
ismernek határt terményeik árának a 'meg-
állapításában. 

— Mondja csak uram, — kérdeztem a 
parasztok ellen diiböngőtől, — önnek van 
ugyebár eladó bora? 

— Van hál' istennek! — volt a válasz. 
— Mit csinál hát, ha valaki a boráért 

1 koronát ígér, -de ugyanakkor -egy -másik 
vevő 1 korona 40 fillért kínál. -Kinek adja el 
akkor a borát? 

— Hogy lehat ilyent kérdezni? —• 'mél-
tatlankodott a szölőfbir tokos. (Csak termé-
szetes, -hogy annak adom el a boromat, aki 
többet ád érte. 

— És aztán -tisztességes dolognak tart-
ja, — folytattam, — liogy elfogad 1 korona 
40 fillért olyan áru-ért, aímeily koronájával 
is 'meg van jól fizetve? 

— Miért ne volna tisztességes do-l-og -a 
felkínált magasabb árat elfogadni? Csak 
nem vagyok bolond, olcsóbban adni! 

— Hát akikor minek szidja ilyen -ékte-
lenül a paraszt-óikat, aik-iik ugyanúgy gondol-
kodnak és cselekszenek? 

A szőlőbirtokos ur szem-ellátható z.a-
vaiiba jött, de -a felelettel adós maradt. 

(Azok az árdrágító parasztok.) A Tisza 
Lajos-körűt egyik nagyobb bérházában tör-
t-ént. Az egyik lakónak már é-veik óta hord 
egy ujszenitivámi parasztasszony tejet, ö t 
-litert -naponta. -Persze inem maximális áron, 
amiint Szegeden senki-sem ad ,v-agy vesz 
maximális áron. Aki ily áron akarna Szege-
den megélni, annak egyáltalán le kellene 
szoknia az ev-ésről -és mer t -ez a természet 
rendje szerint és emberileg -lehetetlen, hát 
ében kellene halnia. Ezt pedig igazán n-eim 
kívánhatja meg az -embertől -még a rendőr-
ség sem. Szóval maximális áron fölül kapja 
az illető lakó a tejet . Elárulhatom azt is, 
hogy 48 fillérért. Az egy emelettel lejebb 
lakó úriasszony -azonban még 48 fillérért, 
de itn-ég ötven-ért -sem -tud-otit fejhez jutni. 
Megleste tehát -a lépcsőházban azt a bizo-
nyos ujszentivámi -asszonyt, aki már -évek 
óta- hordja a -másik -lakónak a tejet és a kö-
vetkező ajánlatot tette: 

— Tudja mit lelkem, éra adok magának 
hatvan fillért a tejéért, hordja ezentúl -ne-
kem. i I 

A parasztasszony becsületére le-gyen 
mondva, nem fogadta el az ajánlatot és 
továbbra is hűségesen hordja régi vevőjé-
nek a tejet. 

Kérdeni, k-i itt az árdrágító paraszt?... 

— Személyi hír. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
elutazott. 

— A harmadik hadikölcsön. A közönség 
körében -az a nézet terjedt el, — és ez egyes 
lapokban is utat talált, — hogy a harmadik 

hadikölcsön kötvényeinek ára. -november el-
sejétől kezdve 30 fillérrel megdrágult, igy 
azok, akik a jegyzési idő második felé-ben je-
gyeznek, 30 fillér „büntetéspénzt" .kötelesek 
fizetni. Ismételten és nyomatékosan hangsú-
lyoznunk kell, hogy -ez a nézet teljesen tév-es, 
mert a 30 filléres árkülönbözetnek az a ter-
mészetes magyarázata, hogy a most ki-bo-
csátásra -kerülő hadikötvények kivétel nélkül 
november elsejétől- kamatoznak, holott a no-
vember hó foly-amán jegyzők túlnyomó része 
a jegyzett összeget novemiber 1-j-e -után bo-
csátja a kincstár rendelkezésére, tehát no-
vember 1-ét-ől a befizetés napjáig .a kamat-
szelvény névén illetéktelen kamatot élvez. 
Ennek az időközi kamatnak a- kincstár javá-
ra való megtérítésére szolgál a 30 filléres ár-
különbözet a november elsejét követő jegyzé-
seknél. — A harmadik hadikölcsön érdekéből 
a tiszántúli járás területén1 megindított -moz-
galom eddig a következő eredménnyel járt: 
Mindszenten a- Mindszenti takarékpénztár-
nál 481.400, az Országos -Hitelszövetkezet 
mindszenti fiókjánál 72.500 és a un. kir. pos-
tahivatalnál 3200, összesen tehát 557.100 'ko-
rona. Szegváron a z Országos 'Hitelszövetke-
zet szegvári fiókjánál 138.700 és ia -m. kir. 
postahivatalnál 32.000, összesen tehát 170 
ezer 750 korona. Derekegyházán az elöljáró-
ságnál 12.350 korona. Nagymágócson az elöl-
járóságnál -64.800, a m. -kir. postánál -pedig 
11.000, összesen tehát 75.800 korona. Ma-
gyartés és Fábiánsebestyén kisközségekben 
az elöljáróságnál 50.450, egyebütt pedig 160 
ezer, összesen tehát 210.450 korona, A járás 
területéről egyediül -a kisemberek részéről 
tehát 1,026.450 korona jegyzés történt. — 
Csodálatraméltó -az a lelkes áldozatkészség, 
mellyel Csanád-megye községei -részt vesznek 
a hadikölcsön -jegyzésben. Földeák -község és 
lakossága 232.700 korona összeget jegyzett, 
mig Apátfalva 678.350 korona jegyzéssel 
vesz részt e -pénzügyi hadjáratban. Ebből -az 
összegből- a község maga fél millió koronát 
jegyzett, vagyis ugyanannyit, -mint például 
Makó. 

— A külügyminiszter berlini utja. Ber-
liniből táviratozzák a Budapesti Tudósitó-
-nak: Báró Burián István közös külügymi-
niszter csütörtököm folytatta tanácskozását 
Bethmann-Hollweg birodalmi kancellárral. 
Délben Hoheinlohe herceg, magyar és osz-
trák nagykövet a külügyminiszter tisztele-
tére déjeumert adott. 

— Orvosok tanácskozása a gyermek-
védelemről. Dr. Szalay József főkapitány hétfőn 
délután 4 órára értekezletre iliivta meg -az or-
vosokat. Az értekezleten a gyermekvédelnií 
mozgalom egységes eljárást f-ogják megáll-api-
tani. 

— Megkezdődött Szegeden az alkalmat-
lanok sorozása. Csütörtökön délelőtt meg-
kezdték Szegeden a már egy-szer alkalmat-
lannak talált -népfölkelőik ujrasorozását. Ez-
úttal az élelmezési raktáraiknál levő alkal-
mazottaikat sorozták. -Pénteken az 1894. év-
folyambeliek kerülnek sorra. 

— A város közgyűlése. A törvényhatósági 
bizottság november 17-én, szerdán tar t ja no-
vemberi közgyűlését dr. Cicatricis Lajos fő-
ispán elnöklésével. Hétfőn, 15-én a közigazga-
tási bizottság tar t ja rendes havi ülését és 
szombaton, november1 20-án a pénzügyi és jog-
ügyi bizottság -a városi tisztviselők és alkal-
mazottak előlegügyeivel fog (foglalkozni. 

— Megbüntetett vásárlók és eladók. Dr. 
Temesvári/ Géza re.ndőrbiró csütörtökön bá-
rom tejes kofát és öt vásárló asszonyt- bünte-
tett meg a maximális árak túllépéséért. Kiss 
Imre, Tucekov Nenádné és Kiss István -sző-

regi lakosokat egyenkint 5 napi elzárásra és 
50 korona -pénzbírságra ítélte, ,Ki-ss István-nét 
pedig külön 3 napi elzárásra ítélte, mert lefö-
lözött tejet árult. A vevők 30—40 korona pénz-
bírságokat fizettek. 

— A gazdasági egyesületek és az ár-
maximálások. A földmüvelésügyi miniszter 
köriratban ar ra hívta fel -a -törvényhatósá-
gokat, -hogy a termények árának megálla-
pításánál ,a gazdasági egyesületeket i-s von-
ják be -a 'tanácskozásokba. Szegeden ez -a 
hatóság szerint már régebben 'megtörtént 
s a -tanács -semmiféle ujabb intézkedést nem 
lát szükségesnek. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
teki istentisztelet délután negyedötkor, a 
prédikáció félötkor kezdődik. 

A Szabadoktatási Egyesület előadásai. 
A Szegedi iSzaba-dokta-tási Egyesület, mely 
már két év óta áll fenn, vasárnap délután 4 
órakor a városháza közgyűlési termében meg-
kezdi téli működését. Az -egyesület vezetősége 
még ia. mai nehéz viszonyok között is meg -akar 
felelni kulturális feladatának -azzal, hogy ki-
váló -előadók utján a hallgatóságnak nemcsak 
élvezetes, hanem haszno-s szórakozás-fc ú-s fog 
nyújtani. Az előadásokat gyakran vetített ké-
pek teszik majd szemlálhetőv-é, tárgyuk meg 
mindenkor -a kor érzelmeivel, hangulatával' és 
egyéb -körülményeivel megegyező lesz. Az elő-
adások most is -a városi ,szék-épület, közgyűlési 
termében tartatnak, de a viszonyokra v-aló te-
kintettel az eddigi -szokásoktól -eltéről-eg nem 
hetenikint, -hanem csak -minden- második vasár-
nap. Az egyesület ia -sorra kerülő műsorról 
-esete,nkint ad értesítést, de már ez alkalommal 
is kéri a- nagyközönséget, hogy önzetlen mun-
kálkodását látogatásával biztosi tani szívesked-
jék. 

— Kinevezések. A király Cziter Miksa nép-
fölkelő hadnagyot a 46. gyalogezredben -és 
Horváth Béla hadnagyot a 7. árkász zászló-
aljban főhadnagygyá nev-ezte iki. 

— Romániai liszt Szegeden. A kolozsvári 
gazda-sági iroda átiratot intézett a tanács-
hoz, jalmelybeh 'romániai iissite-t éís (búzát 
ajánl megvételre. A gazdasági iroda — a 
melynek, ugylátszik, sikerült elháriitarai a 
szállítási akadály óikat — Brassón -keresztül 
szállítja a lisztet s -a várostól -azt kérdezi, 
hogy mennyit hajlandó -érte fizetni. A t a -
nács -csütörtöki ülésén ugv határozott , 
hogy -megkérdi a gazdasági irodától, ő mit 
kér a lisztért és ha az ári -megfelel, a város 
egy megbízottja leutazik Bras-sóba, Ihogy a 
megvételre felkínált árut megnézze. 

— Gyanús cselédkönyvlopás. Kovács Julis, 
csanádpalotai leány ai minap bejött Szeged-
re, h-o-gy elálljoni cselédnek. Nem sokáig 
kellett állania- a városiháza előtti cselédpia-
con, mert hamarosan megjelent -egy macs-
osága, akii megfogadta. Az úriasszony cson-
grádi orvosné-n-ak adta iki magát, átvette a 
leánytól -a cselédköinyvet és abban állapo-
dott meg vele, 'hogy délután- egynegyed há-
rem órakor találkoznak a Lányi-cukrász-
dában, hogy onnan együtt kimenjenek az 
állomásra és elutazzanak Csongrádra. Még 
a -lelkére kötötte -a leánynak, Ihogy aztán 
pontos legyen ám, nehogy lekéssék a vona-
tot. Kovács Juliska pontos is volt, mert már 
jóval a kitűzött időpont előtt jelent meg az 
emiitett cukrászda előtt. És vár t . Vár-t fél-
háromig, háromig, fél négyig, de -a csongrá-
di maccsága csak nem mutatkozott a lát-
határon. Mikor azután -látta-, hogy haszta-
lanul vár , elment a Tisza Laijos-körutom 
szolgáló húgához. Enneik ,és a huga asszo-
nyának panaszolta- el', hogy se naccsága. s-e 
k-önyv, se hely. Az úrasszony érdeklődött 
a -dolog iránt és kikérdezte a leányt, -hogy 
hogyan nézett Iki az -a naccsága. 

— Hát olyan köz-epesifornia term-e-te van. 
A haja, ahogy a nagy -tollas kalapja alul lát-
tam, gesztenyebarna. A szem-e meg szürke. 

Mi-vet a-z úriasszony ugy találta, hogv 
ez a személyleírás magára az elbeszélő 
cseté-dleányra is ráillik, gyanúsnak tűnt föl 
előtte ez az egész ügy. Az volt a benyomá-
sa, hogy ennek az állítólagos csongrádi or-


